
 

     

Protokoll nr 7 

2016-09-28 

Statsvetenskapliga institutionen 

Närvarande ledamöter:  

PerOla Öberg 
Elin Bjarnegård 
Sven Oskarsson 
Katrin Uba 
Paula Blomkvist 
Michal Smrek 
Disa Chrapkowska 
 

universitetslektor, prefekt 
universitetslektor, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
doktorandrepresentant 
studentrepresentant 
 

  

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: 

§10a Datorpolicy och datorkommitté 

§2 Utseende av justeringsperson Michal Smrek utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.  

§3 Protokoll från föregående 
sammanträde 

Prefekten går igenom föregående protokoll. 
 
Styrelsen beslutar 
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2016-09-28:§3 
 

§4 Ekonomi Prefekten går igenom det ekonomiska utfallet. Institutionens 
ekonomiska situation ser bra ut. Styrelsen önskar dock en 
redogörelse för kostnaderna gällande intendenturen vid nästa 
styrelsemöte. 
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Styrelsen beslutar  
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2016-09-
28:§4 
 

§5 Tjänstefrågor Prefekten meddelar 

att institutionens informatör sagt upp sig och att behovet av 
kommunikationstjänster nu utreds. Flera institutioner är intresserade 
av möjligheten att dela en informatör med oss. Denna möjlighet ska 
också utredas. 

att Li Bennich-Björkman, Anna Michalski och Joakim Palme är 
sakkunniga till den utlysta postdoc-tjänsten. 

att två postdoc-tjänster är utlysta inom Sven Oskarssons och Karl-
Oskar Lindgrens projekt. Sista ansökningsdag är den 1/10 2016. 

att institutionen anställt Jonas Larsson Taghizadeh som lektor 
(ALVA) på 65% under tre månader. 

att institutionen anställt Johan Matz som lektor (ALVA) på 70% 
under 4 månader. 

att två lektorat utlysts med sista ansökningsdag 30/9 2017. 

att en ettårig postdoc-tjänst inom CNDS-projektet kommer att 
utlysas. 

att Lena Wängnerud och Øyvind Østerud är sakkunniga för 
professuren. 

§6 Examinatorer 2016/2017 Anna Reuterhäll presenterar förslaget. Bilaga 2016-09-28:§6 

Styrelsen beslutar  

att anta förslaget. 

§7 Meddelanden Prefekten meddelar  

att en lönerevision är på gång. Det nuvarande avtalet löper ut sista 
september. 

Elin Bjarnegård meddelar 

att arbetet med självvärderingsverktyg samt utbildningen om 
härskartekniker fortgår. Elin har kontakt med både universitetet 
centralt och Mikael Landsten, tidigare likavillkorsspecialist på 
universitetets HR-avdelning. Härskartekniker kan förslagsvis vara ett 
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ämne för en lärardag. 

 
§8 Val av ledamot i MFS-kommittén Prefekten redogör för förslaget att välja in Sandra Håkansson i MFS-

kommittén. 

Styrelsen beslutar  

att anta förslaget. 

§9 Friskvård/Massage survey results Michal Smrek redogör för den enkätundersökning som gjorts. 

Styrelsen beslutar  

att friskvårdsmassage ska införas med en prövoperiod på ett år. 

att sätta ett budgettak på 100 000 kronor.  

att utvärdera friskvårdsmassagen efter ett år. 

Sven Oskarsson reserverade sig mot beslutet. 

§10 Övriga ärenden 10 a, Datorpolicy och datorkommitté 

Styrelsen beslutar  

att frågan ska tas upp vid nästa styrelsemöte. 

 

Avslutning 

 

Prefekten förklarar sammanträdet avslutat. 

  

Justeras: 

 

 

 

Anna Reuterhäll 
sekreterare 

PerOla Öberg                                     Michal Smrek 

 


