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Närvarande: Jan Ottosson (ordförande), Orsi Husz, Lars Fälting, Marie Ulväng, 

Pamela Tipmanoworn, David Dellstig, Viktor Persarvet, Jonatan Andersson, Fredrik 

Sandgren (adj. studierektor på grundnivå, sekreterare), § 8 Karin Ågren (adj.) 
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§ 1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs 

Pamela Tipmanoworn. 

§ 3 Kallelseförfarandet Godkändes kallelseförfarandet. 

§ 4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen (bilaga 1) med tillägget § 9 

Beslut om stf prefekt. 

§ 5 Meddelanden 

Sjukskriven 

prefekt 

Jan Ottosson redogjorde för status för prefektens (Sofia 

Murhem) sjukskrivning, i nuläget fram t.o.m. 1/3 2016, efter 

den stroke hon drabbades av kring nyår 2016.  

Ny KoF Jan Ottosson informerade om att planeringen av en ny intern 

forskningsutvärdering (KoF) har inletts av 

universitetsledningen. Mer information kommer. 

Institutionens 

ekonomi 

Jan Ottosson informerade om att möte med representanter 

(dekan, controller, utb. ledare) för Samhällsvetenskaplig 

fakultet med anledning av utfallet av bokslut för 2015 

genomförts 12 februari 2016. Det var särskilt underskotten 

för forskning och forskarutbildning som diskuterades. 

Institutionen har fått i uppdrag att utarbeta en plan för att få 

en ekonomi i bättre balans på 3-4 års sikt. 

Institutionsledningen kommer att arbeta intensivt med denna 

fråga under våren 2016. 

Vikarierande 

studierektor 

avancerad 

nivå 

Jan Ottosson meddelade att Daniel Normark blivit utsedd att 

fungera som vikarierande studierektor för avancerad nivå 

perioden 1 feb – 15 augusti 2016. 

Forskningsan

sökningar 

Jan Ottosson meddelade att många har eller avser att lämna in 

ansökningar om forskningsmedel till de större anslagsgivarna. 

Antagning 

GU vt-16 

Fredrik Sandgren meddelade att antagningen till kurser på 

grundnivå ser bra ut under vt-16. 

Diskussion om A-

nivå 

Fredrik Sandgren meddelade att arbetsgrupp för att diskutera 

en omgjord A-nivå har träffats för ett första möte 11 januari 

2016. 

Litteratur-

granskning 
Fredrik Sandgren meddelade att jämlikhetsansvarig vid 

Uppsala studentkår vill få stånd en normkritisk 

litteraturgranskning vid institutionen. Detta ingår i ett större 

projekt vid kåren. Ett möte skall hållas 16 februari 2016. 

Institutionen är positivt till detta initiativ. 
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Uppsala dag som ovan 

Fredrik 

Sandgren 

Sekreterare 
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Justeras 

 

 

Jan Ottosson Pamela Tipmanowron 

Utvärdering 

doktoranders 

undervisning 

Fredrik Sandgren meddelade att ett möte för att utvärdera 

institutionens nya strategi för att få in doktorander i 

undervisning kommer att hållas 18 februari 2016. 

Ny utbildnings-

ledare för FU 

Orsi Husz meddelade att den nye utbildningsledaren på 

Samhällsvetenskaplig fakultet med ansvar för 

forskarutbildning Fredrik Andersson tillträtt. 

Disputationer 

2016 

Orsi Husz meddelade att det med stor sannolikhet kan bli 

sex disputationer under 2016, tre under våren och tre under 

hösten. 

Forskarkurser 

under 2016 

Orsi Husz meddelade att institutionen ger en kurs i kvalitativ 

analys under vt-16. I Lund ges en kurs i institutionell analys. I 

höst är det Uppsalas tur att ge en kurs inom den nationella 

forskarskolan. Mats Larsson är vidtalad för att utveckla en kurs 

i bank- och finanshistoria. Under 2016 kommer stöd från 

Handelsbanken att börja användas för den nationella 

forskarskolan. 

FUN Orsi Husz meddelade att FUN arbetar med att se över kursdelen 

inom den allmänna studieplanen för forskarutbildningen. 

FU-intro Orsi Husz meddelade att introduktionsdelen inom FU löpt på 

bra under hösten och att de nya doktoranderna vid instiutitonen 

(fem stycken) lagt fram avhandlings-pm I de första veckorna i 

februari. 

§ 6 Verksamhetsplan 

2016 

Styrelsen godkände verksamhetsplan för 2016 (bilaga 2) efter 

kommentarer om smärre justeringar som prefekt fick ansvar för 

att införa. 

§ 7 Examinatorer Styrelsen fastställde lista över aktiva och inaktiva examinator 

samt tillägg av handledare enligt underlag från Fredrik 

Sandgren (bilaga 3) med justeringar att Daniel Normark läggs 

till som examinator, att möjlighet att behålla Lars Karlsson som 

examinator samt lägga till Nikolas Glover som examinator 

undersöks vidare, att Tom Petersson respektive Maths Isacson 

tas bort som examinatorer men att Tom Petersson läggs till som 

handledare. 

§ 8 Handlingsplan lika 

villkor 

Pamela Tipmanoworn och Karin Ågren (adj.) presenterade 

utkast till handlingsplan för lika villkor 2014-2016. Styrelsen 

samt institutionsledningen ombads inkomma med kommentarer 

till planen. Ärendet bordlades. 

§ 9 Beslut om stf 

prefekt 

Med anledning av nya instruktioner skall styrelsen fastställa 

vem som skall agera som stf prefekt. Eftersom den tidigare 

utsedde stf prefekt, Jan Ottosson, nu agerade som vikarierande 

prefekt måste en ny stf prefekt utses. Ärende bordlades. 

§ 10 Tid för nästa möte Tid för nästa styrelsemöte blir 18 mars 2016 kl. 13.15. 

§ 11 Möte avslutas Ordf. avslutade mötet 

 


