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Närvarande ledamöter: 
Fredrik Sandgren (ordförande), Karin Ågren, Rasmus Nilsson, Petra Millbert, Orsi 
Husz, Kristina Lilja, Nikolas Glover, Jenny Björkegård (sekreterare), Martin 
Söderhäll, David Dellstig, Ylva Hasselberg, Mats Morell  
 

 
 
§1 

  
Öppnande 
 

 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

 
§2 

  
Justering 
 

 
Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs  
Rasmus Nilsson. 
 

 
§3 

  
Kallelseförfarandet 
 

 
Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

 
§4 

  
Dagordning 
 

 
Styrelsen godkände dagordningen (bilaga 1).  
 

 
§5 

  
Föregående mötesprotokoll 
 

 
Styrelsen godkände mötesprotokollet. En mindre ändring 
kommer göras på §6 angående utökat kursutbud på 
grundutbildningen. 
 

 
§6 

  
Meddelanden 

         Prefekt 
 
 
               
 

 
          
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

GU Studierektorer 
 
 
 
 

 
 
Fredrik S meddelade att självvärdering för KoF17 är inskickad 
och tackar Mats Morell samt Peter Hedberg för deras 
arbetsinsatser.  
 
Fredrik S meddelade att skyddsronder har påbörjats på 
institutionen. 
 
Fredrik S meddelade att SamFak har anslagit medel för Lars 
Magnussons forskning för hösten 2017. 
 
Fredrik S meddelade att SamFak genomför en revidering av 
rekryteringsprocessen 
 
Fredrik S meddelade att Ekonomikums bibliotek vill upprätta 
ett ’digitalt labb’ och efterfrågar intresse och behov från 
institutionerna, samt hjälp med finansiering. Henric Häggqvist 
föreslogs att samordna institutionens intresse.  
 
Kristina L informerade om studierektorsmötet från 
grundutbildningen. 
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          FU Studierektor 

Kristina L meddelade att det kommer att vara ett möte med 
kursansvariga lärare 6/4 tillsammans med Jenny B för att prata 
om rutiner. 

Ylva H meddelade att på programrådsmöte för 
masterprogrammet beslutades att den gamla hemsidan skulle 
läggas ner och har ersatts av den nya i Studentportalen. På 
mötet diskuterades även språkfrågan som lyfts av Inst för 
Informatik och media eftersom de har många internationella 
studenter och saknar tillräckligt utbud av engelskspråkiga 
kurser. Till hösten antar de 35 nya studenter. Frågan ska 
diskuteras vidare. 

Orsi H informerade om enkätundersökningen om 
forskarutbildningen som genomförts av Uppsala Universitet 
och att hon kommer skicka ut resultatet via email. 

Orsi H meddelade att institutionen har fått beviljat stöd från 
Uppsala Antibiotic Center via Alexandra Waluszewski för en 
doktorand. Inget beslut är ännu taget då det ej är full 
finansiering. 

Orsi H meddelade att arbete pågår om hur institutionen ska 
hantera arbete kring avhandlingar och språkgranskning nu när 
Lynn inte längre jobbar här. 

Orsi H meddelade handledarkollegiet har möte 28/3. 

§7 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen diskuterade utkastet av verksamhetsberättelsen och
gav sitt godkännande efter att vissa ändringar görs 
innan slutgiltig version. (Bilaga 2)

§8 Styrelsens arbete med
kursplaner och 
kursvärderingar 

Fredrik S presenterade ett förslag att styrelsen årligen har en 
genomgång av alla kursplaner och kursvärderingar för att få en 
bättre överblick över utbildningen. Detta diskuterades men 
inget beslut togs.  

§9 Praktik på
ekonomprogrammet 

Kristina L informerade om förslaget från Fek att införa en 
praktiktermin på Ekonomprogrammet. Detta diskuterades och 
Kristina fick kommentarer att ta med sig till nästa möte. 

§10 Övriga frågor Det fanns inga övriga frågor 
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§11 Tid för kommande möte Måndag 15 maj 2017, kl 10:15 i K412 

 
 
§11 

  
Mötet avslutas 
 

 
Ordförande avslutade mötet 

   
Vid protokollet 
 
 
 
Jenny Björkegård 
 
 
                                      Justeras 
 
               
 
 
 
Fredrik Sandgren                                               Rasmus Nilsson 
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