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§ 1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat, välkomnade 
Rasmus Nilsson som ny studentrepresentant och passade 
samtidigt på att gratulera Mats Larsson på hans födelsedag. 

§ 2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Orsi 
Husz. 

§ 3 Kallelseförfarandet Godkändes kallelseförfarandet. 

§ 4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen (bilaga 1). 

§ 5 Meddelanden 
Stolsprofessu
ren 

Jan Ottosson meddelade att formellt beslut om stolsprofessur 
kommer att meddelas vid rektors sammanträde 27/9. Planerat 
tillträdesdatum som ursprungligen var 1 okt kommer 
möjligen att flyttas fram. 

GU Fredrik Sandgren meddelade att höstens registrering gått bra 
och att det är hyggligt med studenter på våra kurser. 

FU - Orsi Husz påminde om veckans disputation samt att 
nästa sker redan 4 nov. 

- På kommande studierektorsmöte kommer sannolikt nya 
riktlinjer för disputationer och betygsnämnder att 
presenteras. 

- Vi väntar på svar från utb-ledare Fredrik Andersson 
angående föreslagna ändringar i vår studieplan för FU. 

Master Ylva Hasselberg meddelade att vi fått erbjudande om att ta 
över kursen ”Modern Natures” från Historiska inst. Kursen är 
obligatorisk på Masterprogram i Global Miljöhistoria (Hist-
fil). Kursen omfattar 7,5 hp och drar 16-20 studenter. Vi får 
tillgodoräkna oss HST/HPR men kan inte påräkna ett utökat 
uppdrag för att ge kursen. Vi väntar på åsikter från utb-ledare 
Linda Stafbom (sam-fak), men är positiva till erbjudandet. 
Ansvarig för kursen skulle vara Mats Morell. Styrelsen var 
positiv även om frånvaron av utökat uppdrag kommenterades. 
Formellt beslut fattas vid kommande styrelsemöte. 
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Justeras 
 
 

Jan Ottosson Orsi Husz 

§ 6 Prefektfrågan Mandat för sittande men sjukskrivna prefekt Sofia Murhem går 
ut i mars 2017. Vik. prefekt Jan Ottosson meddelar att han helst 
vill träda tillbaka senast 31 dec 2016 och i överenskommelse 
med dekan Lars Magnusson nu föreslår nytt prefektval. Därefter 
lämnar Jan sammanträdet för att låta styrelsen diskutera kring 
det nya prefektvalet. 

Styrelsen beslöt att tillsätta en valberedning bestående av 
följande personer i syfte att ta fram en kandidat till 
prefektuppdraget samt föreslå styrelsen en stf prefekt: 

- Ylva Hasselberg, lärare (sammankallande) 

- Marie Ulväng, lärare 

- Petra Millberg, T/A 

- David Dellstig, FU 

- Rasmus Nilsson, student 

Valberedningen gavs mandat att efter samråd med dekanus 
organisera valprocessen efter bästa förmåga. 

Styrelsen utsåg Mats Larsson till stf prefekt under perioden 1 
sep 2016 – 31/12 2016. 

Jan åter till sammanträdet. 

§ 7 Studieplan 
forskarutbildning

Orsi Husz bad styrelsen om kommentarer till preliminärt förslag 
till revidering av allmän studieplan för forskarutbildning samt 
underdokument. Hon efterfrågade därtill direkta kommentarer 
till framtida villkor för licentiatexamen. Den allmänna 
meningen var att förslaget som ligger 60/60 hp för lic-examen 
var rimligt. Diskussion skedde också kring 
övergångsbestämmelser samt villkor för 
sammanläggningsavhandlingar. 

§ 8 Ändra 
kurskod/kursnamn 
Bommersvik 

Styrelsen godkände förslag att kurskod för uppdragskurser 
”Svensk modell i ny tid” ändras till 8EH823 samt att namnet i 
sin helhet skall lyda ”Svensk modell i ny tid – ekonomiska 
utmaningar och politiska anpassningskrav (uppdragsutbildning).

§ 9 Tid för nästa möte Tid för nästa styrelsemöte blir 10 oktober 2016 kl. 10.15. 

§ 10 Möte avslutas Ordf. avslutade mötet 

 
 


