
 
 

 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2020-10-12 

 
Närvarande ledamöter:  Fredrik Sandgren (ordförande), Lars Fälting, Henric Häggqvist, Kristina 
Lilja, Maria Bengtsson, Simon Hallberg, Orsi Husz, Klara van Blaricum, William Skoglund, 
Ylva Hasselberg, Petra Millbert, Nikolas Glover, Jenny Björkegård (sekreterare) 
  

§1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

§2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Klara van 
Blaricum 

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

§4 Dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen efter ändringen att punkt 9 
flyttas upp som nästa punkt, samt att även Kristina Lilja 
adjungeras till styrelsen. (Bilaga 1) 

§5 

Adjungering av Maria 
Bengtsson till 
styrelsearbete med 
yttranderätt inte rösträtt 

Styrelsen beslutade att adjungera Maria Bengtsson och Kristina 
Lilja till styrelsearbete med yttranderätt inte rösträtt. 

§6 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. 

 
§7 
 
 

 
Meddelanden       

 
Prefekt: 
 
Till protokollet tillförs styrelsens beslut per capsulam från 2020-
08-17 att anställa Maths Isacson som seniorprofessor. 
 
Till protokollet tillförs även styrelsens beslut per capsulam från 
2020-03-18 att under återstoden av vt 2020 generellt tillåta avsteg 
från institutionens kursplaner vad gäller formerna för bedömning 
av studenternas prestationer och för undervisning för att 
möjliggöra genomförande på distans. 
 
Beslut från Rektor att anställa Anders Ögren som professor vid 
Ekonomisk-historiska institutionen från 2021-01-01 är klart. Nu 
ska överklagandeperioden löpa ut. 
 
Rekryteringsgruppen för det utlysta lektoratet träffas 21/10, 
Fredrik Sandgren medverkar från institutionen. Kompletteringar 
har inkommit från sakkunniga med förtydliganden om tätgruppen. 
 
Utlysning av ny professur bör tas upp till diskussion inom kort. 
Även ev. diskussion om biträdande lektorat. 
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Tertialbokslutet ser bra ut. Vi har tillfälligt lägre kostnader för 
professorer och doktorander. 
 
Sammanställningen kring Mål och strategier för FU från upptakten 
har skickats ut, arbetet fortgår. Nästa område som kommer 
behandlas är samverkan. 
 
Inga nyheter om Coronaläget, det verkar fungera bra 
arbetsmässigt. 
 
Studierektor grund- och avancerad nivå: 
 
Undervisningen har fungerat bra med nuvarande 
Coronarestriktioner. 
 
Till våren kommer ca 13 internationella studenter till institutionen 
för att läsa ekonomisk historia på det internationella 
masterprogrammet GLOCAL.  
 
Den aktuella siffran för institutionens registrerade helårsstudenter 
är 113 av 155 som är uppdraget. Denna siffra kommer sjunka 
ytterligare när de ca 15 hst vi förlorat från Ekonomprogrammet 
räknas bort. 
 
Studierektor forskarutbildning: 
 
Utvecklingssamtal och individuella studieplaner är avklarade och 
inlämnat. 
 
Genomför undersökning för att ta reda på hur Coronasituationen 
påverkar doktorander.  
 
Sammanfattningen av mål och strategier för FU ska diskuteras på 
nästa FUN möte. 
 
På senaste studierektorsmötet meddelades det bl.a. att etik ska 
ingå i doktorandutbildningen, samt att alla huvudhandledare 
måste gå handledarutbildningen inom ett år, men även handledare 
bör gå utbildningen. 
 
Kommande möten: Handledarmöte 20/10, Nationella 
forskarskolan 22/10.  
 

§8 Kursplan/kurskod Modern 
Natures för Glocal 

Styrelsen beslutar att godkänna ändringen av behörighet på 
kursen Modern Natures, 2EH421. Ändring av kurskod är ej 
nödvändigt. (Bilaga 2) 

§9 Ändring av kursplaner STS 
Styrelsen beslutar att frågan avförs från dagordningen efter Ylva 
Hasselbergs genomgång och förklaring om varför den bör 
avföras. 

§10 Tid för nästa möte Datum för möte i november ska bekräftas 
Mån 14 december kl 10:15 i K412 bokat 

§11 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

Jenny Björkegård 

Justeras 

Fredrik Sandgren   Klara van Blaricum 
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