
Protokoll nr 6

2018-06-13

Statsvetenskapliga institutionen

Närvarande ledamöter:

PerOla Öberg
Åsa Constanda
Per Ekman
Sandra Håkansson
Pär Nyman
Thomas Persson
Katrin Uba

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

Adjungerade:

Christina Bergqvist universitetslektor, tillträdande prefekt

Anna Reuterhäll sekreterare

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

Adjungeringar Christina Bergqvist och Anna Reuterhäll adjungeras till dagens
sammanträde.

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.

§2 Utseende av justeringsperson Åsa Constanda utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar

att han har framfört våra synpunkter angående ekonomisystemet till
prefektgruppen, dekanus och universitetsdirektören. Det är
fortfarande omöjligt att ta ut tillförlitliga ekonomiska rapporter vilket
är problematiskt, framför allt för forskningsprojekten.

att intendenturen kontaktats angående den fysiska arbetsmiljön på
Theatrum. Man arbetar på att lösa problemet och under tiden kan



Protokoll nr 6

2018-06-13

Statsvetenskapliga institutionen

intendenturen tillhandahålla fläktar.

att det ännu inte genomförts någon inventering av vad som fungerar
bra och vad som behöver förbättras i våra lokaler. Styrelsen bör ta
upp frågan på det första styrelsemötet i höst.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2018-06-13:§3

§4 Ekonomi Åsa Constanda informerar om att vi inte heller till detta möte kan få
en fullständig ekonomisk rapport. Av de uppgifter som går att få från
ekonomisystemet går det dock att utläsa att forskning/forskar-
utbildningen går med överskott och att grundutbildningen går med
ett litet underskott. Underskottet beror på de periodiserade
bokförda övertiderna.

§5 Kursplaner 2018/2019 Anna Reuterhäll presenterar kursplanerna. Bilaga 2018-05-16:§5

Styrelsen beslutar
att fastställa kursplanerna.

§6 Skrivelse angående studieplatser
för studenter på Gamla Torget

Prefekten redogör för skrivelsen. Bilaga 2018-06-13:§6

Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen och
att uppdra åt intendenturen att se över de förslag som presenteras i
skrivelsen.

§7 Tjänstefrågor Prefekten meddelar

att institutionen anställt Malin Gadeborg och Stina-Lena Kaarle som
kursadministratörer.

att institutionen erbjudit Markus Gossas, Helen Lindberg och Jörgen
Ödalen anställning på ALVA-lektorat.

att rekryteringsprocessen ännu inte är avslutad för vikariatet som IP-
lektor.

att rekryteringsgruppen fastställt rangordningen för professuren och
att Sven Oskarsson rangordnas som etta.

att rekryteringsgruppen utsett en tätgrupp för det biträdande
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lektoratet. Man kommer nu att gå vidare genom att ta referenser.

att Johanna Söderström anställs som forskare från 1 juli 2018.

att Katrin Uba kommer att vara tjänstledig i 2 år.

att inget lektorat utlysts i maj. Institutionen behöver göra en
ordentlig genomlysning av vilka tjänster som behövs och hur det
ekonomiska läget ser ut.

§8 Meddelanden Anna Reuterhäll meddelar

att höstens styrelsemöten kommer att äga rum 12 september, 10
oktober, 14 november och 5 december.

Christina Bergqvist meddelar

att hon avser att snarast möjligt utse en biträdande prefekt.

§9 Övriga ärenden Inga övriga ärenden.

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg Åsa Constanda


