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Statsvetenskapliga institutionen

Närvarande ledamöter:

Christina Bergqvist
Ebba Holmström
Oskar Hultin Bäckersten
Pär Nyman
Thomas Persson
Pernilla Tunberger

professor, prefekt
studentrepresentant
doktorandrepresentant
forskare, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
doktorandrepresentant

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 ett tillägg under Övriga ärenden:

9a Fyllnadsval

§2 Utseende av justeringsperson Thomas Persson utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar

att det ännu inte genomförts någon inventering av vad som fungerar
bra och vad som behöver förbättras i våra lokaler. Styrelsen
kommer att ta upp frågan vid nästa styrelsemöte.

att institutionen inte tillsatt vikariatet som IP-lektor på grund av
obehöriga sökanden.

att det kommit in ett överklagande angående professuren där Sven
Oskarsson rangordnas som etta.
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att rekryteringsgruppen ännu inte kommit med några nyheter
angående det biträdande lektoratet.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2018-09-12:§3

§4 Ekonomi Prefekten meddelar att den ekonomiska situationen ser bra ut.
Prefekten informerar även om att Åsa Constanda nu arbetar 25%.

Styrelsen ber sekreteraren att skicka halvårsbokslutet till styrelsens
medlemmar.

§5 Ställföreträdande prefekt Prefekten meddelar att Sven Oskarsson föreslås bli ställföreträdande
prefekt.

Styrelsen beslutar
att föreslå Sven Oskarsson till ställföreträdande prefekt.

§6 Examinatorer 2018/2019 Anna Reuterhäll presenterar förslaget. Bilaga 2018-09-12:§6

Styrelsen beslutar
att utse examinatorer enligt förslaget.

§7 Tjänstefrågor Prefekten meddelar

att Sirus Håfström Dehdari och Henrik Andersson anställts som
postdoktorer inom forskningsprojektet CONPOL.

att institutionen anställt 4 nya doktorander – Anahita Assadi, August
Danielsson, Kristin Hällmark och Johannes Jarlebring.

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

att Alexandra Segerberg började sin anställning som lektor den 6
september.

att åtminstone ett riktat lektorat kommer att utlysas under hösten
och att det kan komma att utlysas ytterligare något lektorat.

att institutionen utlyst en tillsvidareanställning på 50 % som
kurssamordnare.
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§8 Meddelanden Prefekten meddelar

att informationsmötena kommer att förläggas mellan
styrelsemötena, dels för att kunna informera om de beslut som
fattats i styrelsen, dels för att kunna fånga upp frågor som bör tas
upp vid nästa styrelsemöte.

§9 Övriga ärenden 9a Fyllnadsval

Då Katrin Uba kommer att vara tjänstledig under en längre tid lyftes
frågan om fyllnadsval.

Styrelsen beslutade

att inte utlysa fyllnadsval eftersom det finns två suppleanter och
mandatperioden går ut 2019-02-28.

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

Christina Bergqvist Thomas Persson


