
PROTOKOLL
Sammanträde med institutionsstyrelsen
Ekonomisk-historiska institutionen
2020-05-10

Närvarande: Fredrik Sandgren (ordförande), Lars Fälting, Nikolas Glover, Kristina Lilja, Petra
Millbert, Klara van Blaricum, Jonatan Andersson, Anders Ögren, Maria Bengtsson, Ylva
Hasselberg, William Skoglund, Arvand Mirsafian, Henric Häggqvist, Jenny Björkegård
(sekreterare)

§1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Lars
Fälting

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet.

§4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen. (bilaga 1)

§5 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll.

§6
Meddelanden

Prefekt

Tom Petersson börjar 1/8 på 40% och är kvar på
Planeringsavdelningen 60%.

Valbona Muzaka börjar 1/7 på distans och kommer
förhoppningsvis kunna vara i Uppsala från 1/8.

17/5 kommer en annons ut för professor i ekonomisk historia.
Den kommer vara öppen till 19/8.

18/5 kommer rektor fatta nytt beslut ang covid-19. Ett
personalmöte kommer följa ett par dagar senare.

Upptakt planeras på plats i Uppsala 23-24/8.

Studierektor grund- och avancerad nivå

Kort redogörelse för Covid-19 läget på UU. Covid-rapporter finns
i MP under ’Aktuellt’.

Antagningssiffrorna för grundutbildningen HT21 ligger ungefär
som tidigare, en ökning på masternivå.

Studierektor forskarutbildning

7/6 är det Jonas Söderqvists slutseminarium.



Protokoll 2020-05-10

22/4 kom en annons ut för doktorandantagning till hösten 2021.
Rekryteringsprocessen beräknas vara klar innan sommarsemestern
med start 1/9 för de nya doktoranderna.

Institutionen har skickat in äskande för prolongation för fyra
doktorander till fakulteten.

§7
Förlängning av anst. som
seniorprofessor: Lars
Magnusson

Styrelsen beslutar att skicka in förslag om förlängning som
seniorprofessor för Lars Magnusson (bilaga 2) 1 juli 2021-30 juni
2022.

§8
Revision av
organisationsdokument
avseende professorskoll.

Styrelsen beslutar att anta de föreslagna ändringarna angående
professorskollegiet i organisationsplanen (bilaga 3).

§9
Rev. kursplan Historia i
praktiken: Kunskap och
politik

Styrelsen beslutar att godkänna inriktningsbeslutet angående
huvudområdet för kursen Historia i praktiken: Kunskap och
politik (bilaga 4).

§10 Tid för nästa möte Inget datum för nästa möte bestämdes.

§11 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Jenny Björkegård

Justeras

Fredrik Sandgren Lars Fälting
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