
 
 

 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2020-10-25 

 
Närvarande: Fredrik Sandgren (ordförande), Kristina Lilja, Lars Fälting, Klara van Blaricum, 
Jonatan Andersson, Arvand Mirsafian, Therese Nordlund Edvinsson, Henric Häggqvist, Nikolas 
Glover, Ylva Hasselberg, Maria Bengtsson, Petra Millbert, Jenny Björkegård (sekreterare) 
  

§1 Öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och tillägger att 
Niklas Glover nu är ordinarie styrelsemedlem och Peter 
Hedberg ny suppleant. (Bilaga 1). 
Ny studentrepresentant för grundnivå sökes av studentkåren. 
Klara van Blaricum representerar avancerad nivå. 

§2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Arvand 
Mirsafian. 

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

§4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen. (Bilaga 2)  

§5 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. 

§6 
 
 

Meddelanden 

 
Prefekt 
 
SamFak fastställer sin Verksamhetsberättelse i november. Då vet 
institutionen vilka medel som tilldelas och kan göra klar budgeten 
för 2022. Då bör även mer information om den eventuella 
ihopslagningen av institutioners Verksamhetsberättelse och 
Verksamhetsplan till en gemensam rapport att förtydligas, samt 
om det ska tillkomma ett mål- och strategidokument. 
 
Nya regler i lagen om anställningsskydd, LAS, föreslås träda i 
kraft den 30 juni 2022. Enligt förslaget ska det krävas 12 
månaders anställning för att en anställd ska bli tillsvidareanställd. 
I dag är det 24 månader som gäller. Detta kommer i så fall 
påverka hur vi på institutionen kan planera undervisningen för de 
som ej har fast anställning.  
 
Olika aspekter av jämställdhet/lika villkor/arbetsmiljö har 
diskuterats på institutionen den senaste tiden. Detta kommer 
fortsättas att diskuteras och arbetas med. Dels under en temadag 
under våren 2022 kommer det vara en temadag om arbetsmiljö 
som ingår i arbetet om mål och strategier som Maria Bengtsson 
tillsammans med en arbetsgrupp planerar inför. I detta arbete ska 
de även ta fram en arbetsmiljöenkät. Det kommer även finnas 
möjlighet att diskutera arbetsmiljö relaterat till forskning under 
temadagen för forskning 16/12. Ansvarig för planering är Anders 
Ögren i samråd med prefekten. 
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Institutionen behöver tre nya ombud, kontakta prefekt vid intresse 
att ställa upp: 
• Lika villkorsombud (ej T/A eller doktorand) 
• Miljöombud 
• Kalasombud (vara med att planera Ekonomikumfest i mars 

2022) 
 
Julbord 16/12 kl 18 på Hantverksföreningen (Hambergs catering) 
efter temadagen om forskning. 
 
Valbona Muzaka flyttar till Uppsala och kommer finnas på plats 
från vecka 45. 
 
Studierektor grund- och avancerad nivå 
 
Institutionen uppfyller inte utbildningsuppdraget och kommer 
därför få kommer få minskat uppdrag med 10 hst (från 155 till 145 
hst) från 2022.  
 
Anmälningsstatistiken för VT22 ser bra ut, masternivån har växt 
lite under pandemin och verkar hålla i sig. Nytt till våren är att två 
av GLOCAL-kurserna är utlysta fristående nationellt.  
 
Arbetet med utbildningsutvärderingen har börjat. Det är en intern 
självutvärdering på uppdrag av SamFak som ska bedömas av en 
panel bestående av representanter från ekonomisk historia från SU, 
LU, GU och UmU samt en ordförande från en institution inom 
SamFak. Institutionens utvärdering beräknas vara klar i slutet av 
januari följt av besök från panelen sent mars/april.  
 
Studierektor forskarutbildning 
 
Fyra nya doktorander började 1/9. Två på fakultetsmedel och två 
på stipendium. De nya doktoranderna går en introduktionskurs 
under hela läsåret som hålls av Kristina och Anders. De läser även 
kursen Historie- och vetenskapsteori för Lars Magnusson. 
 
Nationella forskarskolan har flera kurser planerade, nu närmast går 
en kurs i ekonometri under nov-dec som ges av LU och GU.   
 
Institutionen förvaltar pengar för Nationella forskarskolan som 
doktorander kan söka för finansiering av resor och boende i 
samband med kurser på annan ort. 
 
Individuella studieplaner (ISP) ska snart skickas in till fakulteten. 
Utvecklingssamtal har hållits med doktoranderna i samband med 
arbetet med ISP. 
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§7 Inrättande av kurser 

Kursplan för”Vetenskapsteori för samhällsvetare”. Detta är en ny 
kursplan baserad på den nuvarande men med annan behörighet. 
Kursen ska utlysas fristående för att studenter som läser 
kostvetenskap på avancerad nivå ska ges fortsatt möjlighet att läsa 
denna kurs från HT22 när Inst. för Kostvetenskap inte längre är 
en del av Masterprogrammet i samhällsvetenskap. (Bilaga 3) 
Styrelsen beslutar att godkänna kursplanen. 
 
Kursplan för ”Från byteshandel till Bitcoin: Monetära system för 
en hållbar framtid”. Detta är en ny kurs av Anders Ögren som ska 
ges på grundnivå med tidigare högskolepoäng som 
förkunskapskrav. Kursen ska ges på engelska. (Bilaga 4) 
Styrelsen beslutar att godkänna kursplanen.   

§8 
Förberedelser inför ny 
prefektperiod fr.o.m vt-23 
(diskussion) 

Nuvarande prefektperiod pågår till 2023-04-30. Den som tar över 
som prefekt bör vara beslutad av dekan i god tid för att hinna 
delta i Prefektprogrammet. En valberedning kommer tillsättas 
under våren 2022. 

§9 Tid för nästa möte December, inget exakt datum bestämdes. 

§10 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet 

Jenny Björkegård 

Justeras 

Fredrik Sandgren   Arvand Mirsafian 
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