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Protokoll fört vid sammanträde med  

institutionsstyrelsen 2016-06-13 

 

Ekonomisk-historiska institutionen 

 

Besöksadress:  

Ekonomikum 

Kyrkogårdsgatan 10 

 

Postadress: 

Box 513 

751 20 Uppsala 

 

Telefon:  

018 - 471 12 18  

 

Telefax:  

018 - 471 12 23 

 

Hemsida:  

www.ekhist.uu.se  

 

Epost: 

Info@ekhist.uu.se 

 

                                              

epartment of Economic History 

 

Visiting address:  

Ekonomikum 

Kyrkogårdsgatan 10 

 

Postal address: 

Box 513 

SE-751 20  Uppsala  

SWEDEN 

 

Telephone:  

+46 18 - 471 12 18  

 

Telefax:  

+46 18 - 471 12 23  

 

Web site:  

www.ekhist.uu.se  

 

E-mail: 

Info@ekhist.uu.se 

 

 
 

 
Närvarande: Jonatan Andersson, David Dellstig, Lars Fälting, Orsi Husz (studierektor 

på forskarutbildningen), Lynn Karlsson (sekreterare), Petra Millbert, Daniel Normark 

(studierektor på avancerad nivå), Jan Ottosson (ordförande), Viktor Persarvet, Fredrik 

Sandgren (studierektor på grundutbildningen), Pamela Tipmanoworn, Marie Ulväng 

 

 

§ 1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  

 

§ 2 Justering 

 

Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Orsi 

Husz. 

 

§ 3 Kallelseförfarandet 

 

Godkändes kallelseförfarandet. 

 

§ 4 Dagordning 

 

Styrelsen godkände dagordningen (bilaga 1). 

 

§ 5  Meddelanden 

Internationella 

medel 

 

Jan Ottosson meddelade att institutionen har blivit tilldelad 

91 000 kr för internationalisering under 2016/17. Medlen kan 

användas för att bjuda in gästföreläsare etc. Ansökningar läm-

nas in till prefekten. 

 

       Tjänst som kurs-

administratör 

 

Jan Ottosson meddelade att Jenny Björkegård har erbjudits 

och accepterat tjänsten som kursadministratör. Hon börjar 1 

september på 75 %.  

 

       KoF17 

 

Jan Ottosson meddelade att information ang. KoF:en läggs ut 

löpande i Medarbetarportalen. 

 

       Medel för 

Waluszewskis 

tjänst 

 

Jan Ottosson meddelade att beslut har tagits av fakulteten och 

rektor att institutionen får fullt bidrag för professor Alexandra 

Waluszewskiks lön under fem år. 

 

       Studerande-

representanter i 

institutions-

styrelsen 

 

Jan Ottosson meddelade att han har haft samtal med represen-

tanter från Studentkåren ang. de nya riktlinjerna för hur styrel-

serepresentanter för grund- och forskarutbildningen ska utses. 

En ny representant för grundutbildningen, Rasmus Nilsson, är 

utsedd från 1 juli. En representant för forskarutbildningen 

kommer att utses senare. 

 

      Upptaktsmöte 

 

Jan Ottosson meddelade att höstens upptaktsmöte äger rum 

den 23 augusti. 

 

      Master- och 

magisterutbild-

ningen 

 

Daniel Normark meddelade att han hade varit på ett möte med 

administratörerna för masterutbildningen i samhällsvetenskap, 

där man beslutade bl.a. att göra en utvärdering av de som gått 

utbildningen. Även andra praktiska spörsmål kring t.ex. regi-

strering av studenterna diskuterades. Det har även hållits ett 

möte för magisterutbildningen i social analys av ekonomi och 

organisation inför hösten. 

 

      Doktorandplatser 

 

Osi Husz meddelade att det finns fyra behöriga sökanden för 

de utlysta doktorandplatserna. En läsgrupp tittar nu på hand-

lingarna och kommer med förslag ang. antagning vid hand-

ledarkollegiet den 16 juni.  
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      Utvärdering av 

forskarutbild-

ningen 

 

Orsi Husz meddelade att det är nu klar att institutionens fors-

karutbildning inte kommer att utvärderas under 2017. Under 

det året kommer psykologi och nationalekonomi att utvärde-

ras. 

 

      Regler för 

prolongation av 

doktorandtjänst 

 

På förfrågan av Viktor Persarvet meddelade Orsi Husz att det 

finns riktlinjer utfärdade av fakulteten ang. när doktorand-

tjänst ska prolongeras. Vid institutionen ges normalt prolon-

gation endast för uppdraget som institutionsstyrelseledamot. 

Institutionen borde kanske utarbeta ett eget dokument med 

regler för prolongation, resp. förlängning av doktorandtjänster. 

 

§ 6  Prefektfrågan 

 

Styrelsen beslutade att förlänga Mats Larssons uppdrag som 

ställföreträdande prefekt till den 15 september. Sofia Murhem 

är fortsatt sjukskriven på 75 % t.o.m. den 31 augusti och arbe-

tar på försök på 25 % under denna tid. Frågan om prefekt-

skapet därefter tas upp vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 7  Tid för näste möte 

 

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 13 juni kl. 10.15. 

 

§ 8  Avslutande 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. Han tackade 

avgående styrelseledamot Jonatan Andersson för sina insatser 

som representant för grundutbildningen. 

 

Uppsala dag som ovan 

 

 

 

Lynn Karlsson 

Sekreterare                                       

 

Justeras 

 

 

 

 

                  Jan Ottosson   Orsi Husz 


