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Närvarande: Jan Ottosson (ordförande), Jenny Björkegård (adj., sekreterare), Ylva 
Hasselberg, Orsi Husz, Marie Ulväng, Pamela Tipmanoworn (avvek 10.55), Petra 
Millbert, David Dellstig, Viktor Persarvet, Rasmus Nilsson, Lars Fälting, Fredrik 
Sandgren (adj. studierektor på grundnivå, sekreterare) 
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§ 1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs 
David Dellstig. 

§ 3 Kallelseförfarandet Godkändes kallelseförfarandet. 

§ 4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen (bilaga 1). Under mötet lades 
dock ärende om utlysning av val för T/A-personal under en egen 
punkt (§7) varvid övriga punkter försköts ett steg. 

§ 5 Meddelanden 
Lönerevision 

Jan Ottosson meddelade att lönesamtal kommer att hållas 
under senhösten. I mars 2017 kommer retroaktiv lön fr.o.m. 1 
okt 2016 utbetalas. Det finns planer på att ersätta dagens 
lönesamtal med direkt lönesättande samtal. 

Gemensam 
lön 

Jan Ottosson meddelar att projektet med en centralisering av 
löneutbetalning fortgår. I förlängningen kan allting flyttas 
över till Statens Servicecenter, men när och om är oklart. 

FU Orsi Husz meddelade att arbete med att fastställa individuella 
studieplaner snart är avslutat för året. Hon meddelade därtill 
att ett FUN-möte snart kommer att hållas. 

GU Fredrik Sandgren meddelade att fakultetens förslag till 
uppdrag inför 2017 accepterats av prefekt. Uppdraget är 
fortsatt på totalt 151 HST, men det har justerats så att 
uppdraget för ekonomprogrammet ökat något medan uppdrag 
för fristående kurser minskat något. Uppdraget kan också 
utökas om beslut som verksamhet på Campus Gotland blir 
aktuell. 

Valberedning 
prefektval 

Ylva Hasselberg meddelade att valberedningen för att 
organisera val av prefekt och stf prefekt påbörjat sitt arbete. 
Ambitionen är att kring 7 nov. inleda intervjuer med 
kandidater samt att ett förslag läggs fram till styrelsen i 
månadsskiftet nov/dec. Information om valberedningens 
arbete kommer att skickas mejlas ut till medarbetare inom 
kort. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uppsala dag som ovan 
 
Fredrik 
Sandgren 
 
Sekreterare 
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Justeras 
 
 

Jan Ottosson David Dellstig 

§ 6 Utlysning av val för 
lärare/forskare (per 
capsulam) 

Meddelande att per capsulam-beslut om att utlysa val för 
korporationen lärare/forskare samt att korporationens 
sammansättning skall ändras till fyra (4) ledamöter samt två (2) 
gruppsuppleanter i enlighet med universitetets arbetsordning. 
fattats 6 okt 2016. Val kommer att genomföras 24 oktober 2016. 
Mandatperioden löper på tre (3) år (1 nov. 2016 – 31 okt 2019).

§ 7 Utlysning av val för 
T/A-personal 

Styrelsen beslöt att utlysa val för korporationen T/A-personal. 
Val kommer att genomföras 24 oktober 2016. Mandatperioden 
löper på tre (3) år (1 nov. 2016 – 31 okt 2019).  

§ 8 Allmän studieplan 
för 
forskarutbildning 

Orsi Husz föredrog förslag till ny allmän studieplan för 
forskarutbildning i ekonomisk historia (bilaga 2). Tre punkter 
uppmärksammades i diskussionen; att punkt 6.1, formulering 
kring krav på sammanläggningsavhandling, skall tydliggöras, 
att det under punkt 6.2 skall klargöras vad som gäller för 
deltagande vid möte med betygsnämnd i samband med 
disputation samt under punkt 6.3 att licentiatavhandling skall 
granskas av en extern opponent och att betyg för 
licentiatavhandling skall sättas av en betygsnämnd som utses av 
prefekt. 

Med dessa ändringar godkändes förslaget till allmän studieplan.

§ 9 Kursplan ”Modern 
natur” 

Ylva Hasselberg föredrog kursplan för kursen ”Modern natur” 
(2EH421) (bilaga 3) som skall ges inom masterprogrammet i 
Global miljöhistoria. Kursplanen godkändes efter några mindre 
korrekturändringar. Med detta beslut har institutionen också 
beslutat att inrätta denna kurs. 

§ 10 Ändring 
kurslitteratur 
”Den svenska 
arbetsmarknaden”

Ylva Hasselberg föredrog revision av kurslitteratur till kursen 
”Den svenska arbetsmarknaden” (bilaga 4) som ges på 
masternivå med Olle Jansson som ansvarig lärare. Ändringar 
godkändes men styrelsen uppdrog åt Ylva att diskutera huruvida 
mer explicit teoretisk litteratur samt aktuell forskning i 
artikelform kan/bör användas på kursen. 

§ 11 Tid för nästa möte Tid för nästa möte blir tisdag 29 nov 2016 kl. 10.15. 

§ 12 Mötets avslutning Ordförande avslutade mötet. 

 
 


