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Närvarande ledamöter:

Christina Bergqvist
Elin Bjarnegård
Åsa Constanda
Ebba Holmström
Sandra Håkansson
Pär Nyman
Sven Oskarsson
Thomas Persson
Pernilla Tunberger
Ellen Westman Persson

professor, prefekt
universitetslektor, lärarrepresentant
chefsadministratör, repr. ta-personal
studentrepresentant
doktorandrepresentant
forskare, lärarrepresentant
professor, 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 två tillägg under Övriga ärenden:

7a Ny sammankallande i arbetsmiljökommittén

7b Lokalfråga

§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 fakulteten meddelats att institutionsstyrelsen utsett Sven
Oskarsson till ställföreträdande prefekt.
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Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna. Bilaga 2018-10-10:§3

§4 Ekonomi Åsa Constanda meddelar att den ekonomiska situationen ser bra ut.
Bilaga 2018-10-10:§4. Grundutbildningen har ett litet negativt
verksamhetsutfall och forskning/forskarutbildningen har ett positivt
verksamhetsutfall med ca 200 000 kronor. Det ackumulerade
överskottet för institutionen som helhet gör dock att vi behöver
redovisa vad överskottet beror på och hur vi planerar att använda
det. Det genereras fortfarande övertider i grundutbildningen och vi
behöver rekrytera flera medarbetare för att täcka institutionens
undervisningsbehov.

Styrelsen ber prefekten och Åsa Constanda att utreda vilket
ekonomiskt utrymme som finns för strategiska satsningar.

§5 Tjänstefrågor Prefekten meddelar

att rekryteringsprocessen för det biträdande lektoratet är kraftigt
försenad. Dessutom har det kommit in ett omplaceringsärende där
en disputerad statsvetare som är varslad från sitt arbete vid en annan
institution vid universitetet vill bli prövad för tjänsten som biträdande
lektor. Styrelsen menar att det är olyckligt att rekryteringsprocessen
på detta sätt kan sättas ur spel och uppdrar åt prefekten att utreda
ärendet.

att institutionen anställt Johan Wejryd som kurssamordnare från
2018-10-01.

att institutionens kommunikatör, Tove Hellkvist, troligen kommer
att arbeta 80% vid institutionen framöver. Institutionen har behov av
att Tove arbetar mer än de 50% hon nu har. Styrelsen instämmer i
detta.

att möjligheten att anställa en administrativ assistent utreds.
Omorganisationen inom ekonomi- och personaladministration på
institutionen gör att extra resurser behövs. Styrelsen instämmer i att
en sådan administrativ förstärkning skulle vara bra.

att Karl-Oskar Lindgren föreslås bli biträdande prefekt.

Styrelsen beslutar
att föreslå Karl-Oskar Lindgren till biträdande prefekt.
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§6 Meddelanden Prefekten meddelar

att Elin Bjarnegård nominerats till Wallenberg Academy Fellow.

§7 Övriga ärenden 7a Ny sammankallande, arbetsmiljökommittén

PerOla Öberg var tidigare sammankallande i kommittén. Christina
Bergqvist föreslås som ny sammankallande.

Styrelsen beslutar

att utse Christina Bergqvist till ny sammankallande i
arbetsmiljökommittén.

7b Lokalfråga

Elin Bjarnegård väcker frågan om våra lokaler och särskilt
Torgrummet. Rummet behöver färdigställas för att fullt ut kunna
fungera som sammanträdesrum.

Styrelsen beslutar

att ge arbetsmiljökommittén i uppdrag att se över vad som fungerar
bra och vad som kan förbättras i våra lokaler.

Avslutning Prefekten förklarar sammanträdet avslutat.

Justeras:

Anna Reuterhäll
sekreterare

Christina Bergqvist Sven Oskarsson


