
 

     

Protokoll nr 7 

2017-10-18 

Statsvetenskapliga institutionen 

Närvarande ledamöter:  

PerOla Öberg 
Elin Bjarnegård 
Paula Blomquist 
Pär Nyman 
Sven Oskarsson 
Katrin Uba 
Sandra Håkansson 
Johan Wejryd 
Åsa Constanda 
Caroline Persson 
Ebba Holmström 
Christian Larsen 

universitetslektor, prefekt 
universitetslektor, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
forskare, lärarrepresentant  
universitetslektor, lärarrepresentant 
universitetslektor, lärarrepresentant 
doktorandrepresentant 
doktorandrepresentant 
chefsadministratör, repr. ta-personal 
studentrepresentant 
studentrepresentant, närvarande till kl 14.00 
studentrepresentant, närvarande från kl 14.00 

  

Adjungerade:  

Anna Reuterhäll sekreterare 

Tove Hellkvist kommunikatör 

 

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

Adjungeringar Anna Reuterhäll och Tove Hellkvist adjungeras till dagens 
sammanträde. 

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 

§2 Utseende av justeringsperson Sven Oskarsson utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.  

§3 Protokoll från föregående 
sammanträde 

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar: 
 
att det initierats en bredare diskussion om studieplankommitténs 
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uppgifter, sammansättning och arbetssätt. 
 
att institutionen påbörjat en upphandling av friskvårdsmassage och  
att offertförfrågningar går ut inom kort. 
 
Styrelsen beslutar 
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2017-10-18:§3 
 

§4 Ekonomi Åsa Constanda går igenom det ekonomiska utfallet. 
Grundutbildningen har ett negativt verksamhetsutfall som till stor del 
beror på de övertidsersättningar på sammanlagt 1,2 miljoner som 
utbetalats. Grundutbildningen har dock en positiv utgående balans. 
Forskning/forskarutbildningen har både ett positivt verksamhetsutfall 
och en positiv utgående balans. 
 
Styrelsen konstaterar att institutionen har ett fortsatt växande 
överskott. Prefekten uppmanar styrelsens ledamöter att komma 
med förslag på strategiska satsningar till nästa styrelsemöte. 
 
Budget för 2018 ska diskuteras på styrelsemötet i november. 
 
Styrelsen beslutar  
att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bilaga 2017-10-
18:§4 
 

§5 Tjänstefrågor Prefekten meddelar 

att det allmänna lektoratet har fått 24 sökanden. Sakkunniga är 
Daniel Naurin, professor vid Göteborgs universitet, och Jenny 
Andersson, professor vid Sciences Po i Paris. 

att den utlysta tjänsten som personaladministratör fick totalt 28 
sökanden. En av de sökande har fått erbjudande om anställning och 
tackat ja till tjänsten.  

att institutionen kommer att utlysa ett eller flera biträdande lektorat 
inom kort.  

att institutionen kommer inom kort att utlysa ett vikariat som 
kursadministratör. Vikariatet är en heltidsanställning i 6 månader 
med möjlighet till förlängning. 

att institutionen undersöker behovet av lärare inför vårterminen. En 
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osäkerhetsfaktor i nuläget är utfallet av de forskningsansökningar 
som lämnats in. 

§6 Valberedning prefektval Prefekten redogör för ärendegången. Styrelsen uppdrog vid förra 
sammanträdet åt Sandra Håkansson, Åsa Constanda, Katrin Uba och 
Sven Oskarsson att ta fram ett förslag. Gruppen presenterar sitt 
förslag: 
Christina Bergqvist (professorsrepresentant, sammankallande) 
Per Adman (lärarrepresentant) 
Elin Hallström (TA-representant) 
Jenny Jansson (representant för forskare utan lektorat) 
Cecilia Josefsson (doktorandrepresentant) 
 
Styrelsen beslutar 
att utse ledamöter till valberedningen i enlighet med gruppens 
förslag. 
 

§7 Namnbytesfrågan Prefekten redogör för ärendet.  

Styrelsen beslutar  

att frågan behöver diskuteras inom respektive personalkategori 
innan beslut kan fattas. 

§8 Datorpolicy Katrin Uba redogör för ärendet. 

Styrelsen beslutar  

att ett förslag till datorpolicy ska behandlas på nästa styrelsemöte. 
Då ska även representanter från IT vid intendenturen för Gamla 
Torget bjudas in. 

§9 Examinatorer 2017/2018 Anna Reuterhäll presenterar förslaget. Bilaga 2017-10-18:§9. 
 
Styrelsen beslutar  
att utse examinatorer i enlighet med förslaget. 

§13 Meddelanden Inga meddelanden. 

§14 Övriga ärenden Inga övriga ärenden. 

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat. 
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 Justeras: 
 

 

 

Anna Reuterhäll 
sekreterare 

PerOla Öberg                                     Sven Oskarsson 

 


