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Närvarande ledamöter:

PerOla Öberg
Elin Bjarnegård
Paula Blomqvist
Ebba Holmström
Sandra Håkansson
Jenny Jansson
Marie Nylund
Sven Oskarsson
Anna Svedin
Pernilla Tunberger
Katrin Uba

universitetslektor, prefekt
universitetslektor, lärarrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant
studentrepresentant
doktorandrepresentant
forskare, lärarrepresentant
samordnare politices kandidatprogrammet, repr. TA-personal
universitetslektor, lärarrepresentant
studentrepresentant
doktorandrepresentant
universitetslektor, lärarrepresentant

Adjungerade:

Tove Hellkvist kommunikatör

Anna Reuterhäll sekreterare

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

Adjungeringar Tove Hellkvist och Anna Reuterhäll adjungeras till dagens
sammanträde.

§1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg:

§9a Pilotprojekt för införande av laptop
§9b E-tentor

§2 Utseende av justeringsperson Pernilla Tunberger utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
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§3 Protokoll från föregående
sammanträde

Prefekten går igenom föregående protokoll och meddelar

att institutionen har upphandlat friskvårdsmassage av företaget Joylife
Healthcare. Avtalsperioden blir 1 mars-15 november 2018 då det
centrala ramavtalet går ut.

att prefekt och studierektor kommer att lägga fram ett förslag om
tjänsteutlysningar senare under våren. I nuläget inväntar man de
sakkunnigutlåtanden som är på gång för att bättre kunna bedöma
vilka ytterligare utlysningar som bör göras.

att Shirin Ahlbäck Öberg tackat ja till uppdraget att leda den
arbetsgrupp som ska utarbeta förslag till arbetsordning för
institutionen.

att studierektor Mattias Sigfridsson för närvarande även ansvarar för
de arbetsuppgifter som åvilat biträdande studierektor. Prefekten
arbetar på en lösning som kan komma att innebära en annan
fördelning av de arbetsuppgifter som är kopplade till uppdraget som
biträdande studierektor.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2018-03-21:§3

§4 Ekonomi Prefekten 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.

§5 Skrivelse om studieplankommitté
för forskarutbildningen

Sandra Håkansson presenterar skrivelsen. Bilaga 2018-03-21:§5

Styrelsen beslutar
att anta förslaget och att uppdra åt prefekten att presentera ett
förslag på ledamöter till nästa styrelsemöte.

§6 Diskussion om
verksamhetsplaneringen

Prefekten redogör för arbetet med verksamhetsplanering för 2018.

Efter diskussion beslutar styrelsen

att ge Anna Reuterhäll i uppdrag att ta fram ett förslag innehållande
ett årshjul för verksamhetsplanering. Förslaget ska presenteras vid



Protokoll nr 3

2018-03-21

Statsvetenskapliga institutionen

nästa styrelsemöte.

§7 Tjänstefrågor Prefekten meddelar

att sakkunnigutlåtandet för det utlysta lektoratet har kommit.

att sakkunnigutlåtandena för det biträdande lektoratet och för
professuren väntas komma under våren.

att institutionen utlyst en tjänst som kursadministratör. Sista
ansökningsdag är den 22 mars. Hittills har det inkommit 47
ansökningar.

§8 Meddelanden Tove Hellkvist meddelar

att institutionen har haft tre mediadagar.

att arbetet med utvecklingen av institutionens externwebb
fortskrider.

att en fotograf har varit här och fotograferat i våra lokaler.

Elin Bjarnegår meddelar

att universitetet ska göra en ny upphandling av
språkgranskningstjänster och att hon är representant i
upphandlingsgruppen. Elin kommer att knyta personer till sig
för att granska inkomna arbetsprover från språkgranskarna.
Hon kommer även att informera institutionens medarbetare
om att en upphandling nu sker.

§9 Övriga ärenden §9a Pilotprojekt för införande av laptop

Det är budgeterat för detta under 2018. Prefekten kommer att be
Peter Knutar att lämna rapport på nästa styrelsemöte.

§9b E-tentor

Det finns just nu ingen support på Open exam och det är oklart hur
situationen kommer att se ut framöver. Styrelsen uppdrar åt Marie
Nylund och Mattias Sigfridsson att väcka frågan på
samhällsvetenskapliga fakultetens studierektorsmöte den 28 mars.
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Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

PerOla Öberg Pernilla Tunberger


