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Närvarande ledamöter:

PerOla Öberg
Elin Bjarnegård
Paula Blomqvist
Åsa Constanda
Sandra Håkansson
Jenny Jansson
Pär Nyman
Sven Oskarsson
Caroline Persson
Pernilla Tunberger

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

Adjungerade:

Mattias Sigfridsson studierektor för grundutbildningen

Anna Reuterhäll sekreterare

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

Adjungeringar Mattias Sigfridsson och Anna Reuterhäll adjungeras till dagens
sammanträde.

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar:

§6 flyttas till §4, övriga punkter flyttas ner.
§9 Miljöombud

§2 Utseende av justeringsperson Caroline Persson 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
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de arbetsuppgifter som åvilat biträdande studierektor. Prefekten
arbetar på en lösning.

att frågan om e-tentor togs upp på samhällsvetenskapliga fakultetens
studierektorsmöte.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2018-04-18:§3

§4 Kursplaner 2018/2019 Mattias Sigfridsson presenterar kursplanerna. Bilaga 2018-04-18:§4
Styrelsen konstaterar att kursplanen för Utvecklingsstudier C
behöver korrigeras så att delkurserna International Politics och
(En)Gendering International Development läggs till som valbara
kurser VT19.

Styrelsen beslutar
att fastställa kursplanerna med ovanstående tillägg gällande
Utvecklingsstudier C.

§5 Ekonomi Åsa Constanda informerar om det ekonomiska läget.
Forskning/forskarutbildningen går med överskott och det finns en
plan för hur överskottet ska användas. Grundutbildningen har ett
litet minus i verksamhetsutfallet.

I övrigt är det oroväckande att det nya ekonomisystemet efter fyra
månader fortfarande inte fungerar tillfredsställande. Bland annat är
avsaknaden av möjligheter att ta ut rapporter djupt problematisk, att
projektmodulen inte fungerar så att man kan få tillförlitlig information
om forskningsprojekten och att varken medfinansiering eller OH är
bokförda. Övriga problem är bristfällig information från ekonomi-
avdelningen, svårt att få kontakt/svar/support, bristfälliga lathundar,
brist på utbildning och gemensamma genomgångar och kort
framförhållning från ekonomiavdelningens sida när uppgifter ska in.
Ekonomipersonalen på institutionerna inom samhällsvetenskapliga
fakulteten har gått in med en skrivelse till Johan Lundborg, kanslichef
vid områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap, för att
lyfta frågan.

§6 Studieplankommitté för Prefekten presenterar förslag på ledamöter i studieplankommittén
för forskarutbildningen:
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forskarutbildningen Helena Wockelberg, studierektor för forskarutbildningen,
sammankallande
Paula Blomqvist, lärarrepresentant, introduktionsgruppen
Li Bennich-Björkman, lärarrepresentant
Michal Smrek, doktorandrepresentant
Oskar Hultin Bäckersten, doktorandrepresentant

Synpunkter framförs om att kommittén även borde ha en
lärarrepresentant som är aktiv på kurserna som ges under första
årets doktorandstudier. Karl-Oskar Lindgren förs fram som en bra
kandidat.

Styrelsen beslutar
att studieplankommittén för forskarutbildningen ska bestå av 4
lärarrepresentanter och 2 doktorander

att Karl-Oskar Lindgren föreslås ingå i kommittén som
lärarrepresentant

§7 Pilotprojekt för införande av
laptop

Prefekten meddelar att han pratat med Peter Knutar. Pilotprojektet
kommer att köras igång mycket snart med ca 10 deltagare ur
doktorandgruppen.

§8 Årshjul för verksamhetsplanering Prefekten redogör för arbetet med verksamhetsplanering för 2018
och presenterar förslaget som skickats ut. Bilaga 2018-04-18:§8.
Dokumentet är inte ett styrdokument utan ska fungera som ett
administrativt stöd. Anna Reuterhäll kommer att lägga upp
dokumentet på medarbetarportalen och skicka ut ett mail till
institutionens medarbetare.

§9 Miljöombud Katrin Uba avgår som miljöombud. Lauri Peterson förseslås bli nytt
ombud.

Styrelsen beslutar
att utse Lauri Peterson till nytt miljöombud.

§10 Tjänstefrågor Prefekten meddelar

att sakkunnigutlåtandet för det utlysta lektoratet har kommit. Enligt
förhandsbeskedet rankas Alexandra Segerberg som etta och Johanna
Söderström som tvåa. Det är dock mycket jämnt mellan
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kandidaterna.

att handledarkollegiet har gett prefekten ett beslutsunderlag för att
anta fyra fakultetsfinansierade doktorander. Besked om vilka som
antas kommer inom kort.

§11 Meddelanden Jenny Jansson meddelar

att EU:s nya dataskyddsförordning (på engelska GDPR) träder i kraft
den 25/5 2018. Institutionen behöver ha en plan för detta. Prefekten
meddelar att det finns en grupp inom universitetsförvaltningen som
ska utarbeta riktlinjer som institutionerna kan arbeta utifrån. Den nya
förordningen innebär även att vi kan tvingas att sluta använda
Dropbox.

Sven Oskarsson meddelar

att valberedningen för prefektvalet hyser goda förhoppningar om att
ett förslag kommer att läggas fram på styrelsemötet i maj.

§12 Övriga ärenden Inga övriga ärenden.

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg Caroline Persson


