
 
 

 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2020-12-14 

 
Närvarande via Zoom: Fredrik Sandgren (ordförande), Henric Häggqvist, Klara von Blaricum, 
Jonatan Andersson, Lars Fälting, Ylva Hasselberg, William Skoglund, Arvand Mirsafian, Orsi 
Husz, Kristina Lilja, Petra Millbert, Nikolas Glover, Jenny Björkegård (sekreterare) 

  

§1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

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

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

§4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen. (bilaga 1)  

§5 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. 

 
§6 
 
 

 
Meddelanden 

 
Prefekt 
 
Till protokollet tillförs styrelsens beslut per capsulam från 2020-
11-19 att godkänna ändring av behörigheten från ”Antagen till 
masterprogrammet GLOCAL” till ”Kandidatexamen” för kursen 
”Hållbara ekonomiska idéer: Marginalismen och dess kritiker”, 
2EH426. Anledningen var att även kunna utlysa kursen som 
fristående kurs. 
  
Motivering: Syftet med ändringen är att kunna erbjuda kursen som 
enstaka kurs. 
 
Hållbara ekonomiska idéer: Marginalismen och dess kritiker 
2eh426 
 
Det senaste rektorsbeslutet från 8 december  förlänger beslutet från 
20 november 2020 till och med den 22 mars 2021. 
 
Skyddsronden på Ekonomikum visade på bra covid-anpassade 
rutiner, inga åtgärder var nödvändiga. 
 
Institutionen har nu anställt Nikolas Glover (från 1 dec 2020) och 
Tom Petersson (från 1 aug 2021) som lektorer.  
 
Orsi Husz slutar 30/6 för att börja på Institutionen för idé- och 
lärdomshistoria.  
 
Viktor Persarvet och Johan Ericsson (nu på Historicum) fått medel 
för Wallander-postdok med förläggning på institutionen. Elin 
Åström Rudberg som för närvarande är postdoc hos oss har fått 
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samma stipendium men med placering på SU.  Hedvig Widmalm 
har fått medel från både Olle Engkvists Stiftelse och Torsten 
Söderbergs Stiftelse. Karin Ågren medverkar i ett större projekt 
som fått EU-medel.  
 
Jan Ottosson har avgått som skyddsombud, han har kallat till ett 
möte för val av nytt skyddsombud. 
 
Lönerevisionen fortgår och bör vara klar i februari. 
 
Under januari kommer det finnas möjlighet till medarbetarsamtal. 
 
Studierektor grund- och avancerad nivå 
 
Undervisningsformen för VT21, period 1-2 kommer i huvudsak 
vara digital eller med andra distansbaserade undervisningsformer . 
Undantag kan ev. göras för examination/ventilering om det behövs 
av kvalitets- och rättssäkerhetsskäl. 
 
Grundutbildningen rullar på, är dock en ökning av 
fusk/plagiatärenden vid hemtentor. 
 
Antagningssiffrorna ser bra ut för VT21. 
 
Utbildningen på grund- och avancerad nivå vid institutionen 
kommer att utvärderas under 2021, med slutrapportering under 
VT22. 
 
Studierektor forskarutbildning 
 
David Dellstig har haft spikning 11 december 2020 och disputerar 
16 januari 2021. Disputationen går att följa via Zoom. 
 
Nationella forskarskolan har möte efter jul för fortsatta 
diskussioner om gemensamma kurser.  
 
Under våren kommer utvecklingssamtal med doktorander följas 
upp med individuella samtal. 
 
Under november och december har Kristina varje vecka haft 
doktorandfika på Zoom med doktoranderna. 
 
Doktoranderna är uppmanade att noggrant dokumentera hur deras 
doktorandstudier påverkas av covid-19. Tillgänglighet till arkiv är 
ett det mest påtagliga problemet. 
 
Det har inkommit en hel del frågor kring antagning till 
forskarutbildning från intresserade studenter. 
 
Vid senaste FUN-mötet 2 december diskuterades mål- och 
strategiarbetet ang FU. Diskussionen ska återupptas vid nästa möte 
i mitten av januari. 
 
Orsi Husz 
  
Anders Ögren tar över ansvaret för högre seminariet från januari 
2021. 
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§7 Beredning av ny stf prefekt 

Beslöts att utse Henric Häggqvist som sammankallande för 
valberedning för ny stf prefekt med anledning av att Orsi Husz 
slutar 30/6 2021. I gruppen ingår också Jenny Björkegård och 
Arvand Mirsafian. Beredning bör kunna lämna ett förslag till ny 
stf prefekt till styrelse senast i mars, med ambition att en ny stf tar 
över 1 april 2021, eller så snart det är möjligt. 

§8 Rekrytering av professor Styrelsen beslutar att be fakulteten att inleda rekrytering av ny 
professor. 

§9 Ny beräkningsgrund av 
årsarbetstid 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget 424 lektorstimmar 
(motsv. 1 700 klocktimmar) skall vara den nya grunden för 
årsarbetstid. För anställda lärare och forskare räknas 10% 
administrativ tid av direkt . Detta gäller fr.o.m. 1 januari 2021 och 
tillsvidare. Bilaga 2. 

§10 Budget 2021 Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2021. Bilaga 3. 

§11 Tid för nästa möte 8 februari 2021 – preliminärt bokat 

§12 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet 

Jenny Björkegård 

Justeras 

Fredrik Sandgren   Orsi Husz 
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