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Närvarande ledamöter:

PerOla Öberg
Elin Bjarnegård
Åsa Constanda
Per Ekman
Ebba Holmström
Sandra Håkansson
Pär Nyman
Sven Oskarsson
Caroline Persson
Thomas Persson
Katrin Uba

universitetslektor, prefekt
universitetslektor, lärarrepresentant
chefsadministratör, repr. ta-personal
doktorandrepresentant
studentrepresentant
doktorandrepresentant
forskare, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
studentrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant

Adjungerade:

Anna Reuterhäll sekreterare

Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla
välkomna till dagens sammanträde.

Adjungeringar Anna Reuterhäll adjungeras till dagens sammanträde.

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg:

§9a Den fysiska arbetsmiljön på Theatrum
§9b Utrustningen i våra lokaler

§2 Utseende av justeringsperson Per Ekman utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar

att studierektor Mattias Sigfridsson för närvarande även ansvarar för
de arbetsuppgifter som åvilat biträdande studierektor. En lösning är
på gång.
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att pilotprojektet med bärbar dator som första och enda dator
kommer att köras igång mycket snart.

att Karl-Oskar Lindgren tackat ja till att ingå i studieplankommittén
för forskarutbildningen.

att dokumentet om verksamhetsplanering ligger på
medarbetarportalen, och att Anna Reuterhäll ska gå ut med ett mail
till institutionens anställda om var dokumentet finns.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2018-05-16:§3

§4 Ekonomi Åsa Constanda informerar om att vi inte heller till detta möte kan få
en fullständig ekonomisk rapport. Denna gång beror det på att
byggnadsavdelningen meddelat att debiteringen av lokalkostnader för
januari-mars blivit fel. Debiteringen motsvarar bara ca 60% av
kostnaden. Det är oroväckande att det nya ekonomisystemet
fortfarande inte fungerar tillfredsställande.

Styrelsen uppdrar åt prefekten att framföra våra synpunkter till
dekanus.

§5 Prefektval Sven Oskarsson redogör för valberedningens arbete och
presenterar förslaget till ny prefekt. Bilaga 2018-05-16:§5

Styrelsen beslutar
att bifalla valberedningens förslag med ett förtydligande gällande den
forskningsfria tiden efter avslutat uppdrag som biträdande prefekt:

Om tjänstgöringen sker under kortare tid eller med lägre
tjänstgöringsprocent ska forskningstiden efter avslutat uppdrag kortas i
motsvarande grad.

§6 Kursplaner 2018/2019 Anna Reuterhäll presenterar kursplanerna. Bilaga 2018-05-16:§6

Styrelsen beslutar
att fastställa kursplanerna.
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§7 Tjänstefrågor Prefekten meddelar

att institutionen anställt Karin Leijon som forskningssamordnare.

att institutionen anställt Niklas Bremberg som forskare.

att följande fyra personer har tackat ja till en plats på
forskarutbildningen: Anahita Assadi, August Danielsson, Johannes
Jarlebring och Kristin Hällmark. Dessa personer kommer att anställas
som doktorander från den 1 september 2018.

att Alexandra Segerberg har tackat ja till lektoratet och att hon
tillträder den 6 september 2018.

att Sten Widmalm kommer att vara tjänstledig under hösten för att
arbeta i med tvärvetenskapligt forskningsprogram på Institutionen
för kulturantropologi och etnologi, kulturantropologiska avdelningen.

att sakkunnigutlåtandena för professuren har kommit och att
ärendet ska behandlas i rekryteringsgruppen den 23 maj.

att sakkunnigutlåtandena för det biträdande lektoratet har kommit
och att ärendet ska behandlas i rekryteringsgruppen den 23 maj.

att kursadministratörstjänsten hade 62 sökanden och att ett beslut
om anställning kommer inom den närmaste tiden.

att ALVA-lektoratet har fått sex sökanden. Mattias Sigfridsson och
Pär Nyman kommer att skriva utlåtandet.

att vikariatet som lektor i internationell politik har fått fyra sökanden.
Mattias Sigfridsson och Charles Parker kommer att skriva utlåtandet.

§8 Meddelanden Inga meddelanden.

§9 Övriga ärenden 9a Den fysiska arbetsmiljön i Theatrum
Katrin Uba meddelar att det är omöjligt att arbeta i tjänsterummen
och sammanträdesrummen i Theatrum på grund av att det är så
varmt i lokalerna. Kylanläggningen har gått sönder och det kommer
att ta minst 4-6 veckor innan anläggningen är reparerad.

Styrelsen uppdrar åt prefekten att ta upp ärendet med
intendenturen.

9b Utrustningen i våra lokaler
Elin Bjarnegård beskriver några saker som inte är ändamålsenliga
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eller på plats i våra lokaler. Hon föreslår att institutionen ska göra en
översyn av lokalerna och fråga både medarbetare och studenter vad
som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Studenterna framför synpunkter på luftkvaliteten i den stora
läsesalen samt att det råder viss förvirring om vilka studentytor som
är avsedda att vara tysta läseplatser och vilka man får föra samtal i.
Det skulle vara bra med skyltar.

Styrelsens framför att studenterna gärna får ställa ett förslag till
styrelsen som sedan kan ta kontakt med intendenturen.

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg Per Ekman


