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Protokoll fört vid sammanträde med  

institutionsstyrelsen 2016-05-16 

 

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), 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 

Pamela Tipmanoworn. 

 

§ 3 Kallelseförfarandet 

 

Godkändes kallelseförfarandet. 

 

§ 4 Dagordning 

 

Styrelsen godkände dagordningen (bilaga 1) med följande 

övrig fråga: 

8. Förlängning av Mats Larssons uppdrag som 

ställföreträdande prefekt. 

 

§ 5  Meddelanden 

Utlåtanden för 

lektorstjänst 

 

Jan Ottosson meddelade att rekryteringsgruppen samman-

träder den 20 maj. Gruppen kommer att fastställa rankningen 

av de sökande till lektorstjänsten(erna) på basis av de 

sakkunnigas utlåtanden. 

 

       Tjänst som kurs-

administratör 

 

Jan Ottosson meddelade att man håller på att intervjua 

sökande till tjänsten efter Lynn Karlsson som ska tillträdas 

den 1 augusti.  

 

       Bemanningsplan 

 

Jan Ottosson meddelade att bemanningsplanen för 2016 kan 

förhoppningsvis fastställas i slutet av maj. 

 

       KoF17 

 

Jan Ottosson meddelade att institutionen nu ska inkomma med 

förslag till sakkunniga som ska sitta med i panelerna för 

utvärderingen. 

 

       Nya rutiner för val 

av studerande-

representanter till 

styrelsen 

 

Fredrik Sandgren och Jonaton Andersson informerade om att 

studentkårerna, åberopande högskoleförordningen, har 

beslutat ta över val av studeranderepresentanter till 

institutionsstyrelserna. Detta innebär bl.a. att nya kandidater 

ska utses av kåren i maj. Fredrik noterade att institutionerna 

har fått väldigt sparsamt med information om den nya 

ordningen. 

 

       Doktorandplatser 

 

Orsi Husz meddelade att två doktorandplatser inom två 

externfinansierade projekt har utlysts. 

 

      Doktorandkurser 

 

Osi Husz meddelade att en doktorandkurs i kvalitativ metod 

pågår nu och att institutionen ska ansvara för en kurs i bank- 

och finanshistoria inom ramen för den nationella forskar-

utbildningen i höst.  

 

§ 6  Fastställande av 

kurslitteratur för 

masterutbildning-

en 

 

Styrelsen fastställde förslaget till ny kurslitteratur för kursen 

Vetenskapsteori för samhällsvetare (2EH406) (bilaga 2), en 

s.k. färdighetskurs för alla inriktningar på masterutbildningen i 

samhällsvetenskap. Kursen ges ht 2016. 
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§ 7  Prefektfrågan 

 

Styrelsen bordlade frågan om hanteringen av prefektfrågan, då 

inget sjukintyg för Sofia Murhem har ännu inkommit för tiden 

efter den 31 maj. Jan Ottossons vikariat som tjänstgörande 

prefekt förlängs automatiskt. 

 

§ 8 Ställföreträdande 

prefekt 

 

Styrelsen beslutade att förlänga Mats Larssons uppdrag som 

ställföreträdande prefekt till nästa styrelsemöte. 

 

§ 9  Tid för näste möte 

 

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

 

§ 10  Avslutande 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Uppsala dag som ovan 

 

 

 

Lynn Karlsson 

Sekreterare                                       

 

Justeras 

 

 

 

 

                  Jan Ottosson   Pamela Tipmanoworn 


