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Protokoll fört vid sammanträde med  

institutionsstyrelsen 2016-04-18 

 

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, Lynn Karlsson (sekreterare), Petra 

Millbert, Daniel Normark (studierektor på masterutbildningen), Jan Ottosson (ord-

förande), Viktor Persarvet, Fredrik Sandgren (studierektor på grundutbildningen), Marie 

Ulväng 

 

 

§ 1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden 

konstaterade att styrelsen inte var beslutsför. 

 

§ 2 Justering 

 

Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Viktor 

Persarvet. 

 

§ 3 Kallelseförfarandet 

 

Godkändes kallelseförfarandet. 

 

§ 4 Dagordning 

 

Styrelsen godkände dagordningen (bilaga 1). 

 

 

§ 5  Meddelanden 

Utlåtanden för 

lektorstjänst 

 

Jan Ottosson meddelade att sakkunnigutlåtanden för den ut-

lysta lektorstjänsten är klara. Rekryteringsgruppen samman-

träder den 20 maj. 

 

       KoF17 

 

Jan Ottosson påminde om vikten av att alla tittar noga på sin 

inrapportering till DiVA, universitetets system för registrering 

av vetenskapliga publikationer. 

 

       Doktorandplatser 

 

Jan Ottosson meddelade att det kommer att utlysas två dok-

torandplatser snart. 

 

      Undervisnings-

planering inför 

höstterminen 

 

Fredrik Sandgren meddelade att han har haft samtal med lä-

rarna på grundutbildningen ang. behovet av att spara på 

undervisningstimmar i höst. Framförallt planeras att skära ner 

på grupper och antalet föreläsningar, medan strukturen på 

kurserna ligger kvar.  

 

       Ansökningssiffror 

inför höstterminen 

 

Fredrik Sandgren meddelade att ansökningssiffrorna i första 

omgången hade kommit och ser generellt bra ut. Han kommer 

att skicka ut fullständiga siffrorna. 

 

       Bemannings-

planer 

 

Fredrik Sandgren meddelade att bemanningsplanen för 2015 

är snart klar och att prefekten jobbar med en preliminär plan 

för våren 2016. 

 

       Planering för 

masterutbild-

ningen 

 

Daniel Normark meddelade att även antalet undervisnings-

timmar för masterutbildningskurserna ses över inför hösten. 

 

§ 6  Fastställande av 

beslut tagen per 

capsulam 

 

Styrelsen fastställde följande beslut tagen per capsulam (bi-

laga 2):  

 Mats Larsson utses som sft prefekt t.o.m. 31 maj 

2016. 

 Verksamhetsberättelse för 2015 godkänns. 
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§ 7  Handlingsplan för 

lika villkor 

 

Styrelsen beslutade godkänna det av Pamela Tipmanoworn 

och Karin Ågren framlagt förslag till Handlingsplan för lika 

villkor (bilaga 3). Fredrik Sandgren fick i uppdrag att för-

medla styrelsens synpunkter ang. smärre sakliga och redakt-

ionella förändringar i texten. 

 

§ 8 Tid för näste möte 

 

Nästa styrelsemöte äger preliminärt rum måndagen den 16 

maj kl. 10.15. 

 

§ 9 Avslutande 

 

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Uppsala dag som ovan 

 

 

 

Lynn Karlsson 

Sekreterare                                       

 

Justeras 

 

 

 

 

                  Jan Ottosson   Viktor Persarvet 


