
PROTOKOLL
Sammanträde med institutionsstyrelsen
Ekonomisk-historiska institutionen
2021-02-08

Närvarande via Zoom: Fredrik Sandgren (ordförande), Lars Fälting, Klara van Blaricum, Henric
Häggqvist, Jonatan Andersson, Orsi Husz, Kristina Lilja, Ylva, Hasselberg, Simon Hallberg, Petra
Millbert, Anders Ögren, William Skoglund, Jenny Björkegård (sekreterare)

§1 Öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. I samband med
öppnandet beslutade styrelsen beslutade att adjungera Anders
Ögren till styrelsearbete med närvaro- och yttranderätt men inte
rösträtt.

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

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet.

§4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen. (bilaga 1)

§5 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll.

§6 Meddelanden

Prefekt

Styrelsen välkomnar Anders Ögren som 1 januari 2021 började
som professor vid institutionen. Från 1 februari har Anders därtill
tagit över som föreståndare vid UCBH efter Peter Hedberg.

Bokslutet ser bra ut. Mer information om det kommer i samband
med verksamhetsberättelsen vid nästa möte.

Rekryteringsgruppen har gett klartecken angående lektoratet som
utlystes under våren 2020. Nu kan institutionen gå vidare med
anställning.

Institutionens förslag är inskickat till HR inför lönerevisionen.

Personalmöte är inplanerat till måndag 15/2.

Efter rektorsbeslut 5/2 gäller fortsatt arbete hemifrån i så stor
utsträckning som är möjligt.

Studierektor grund- och avancerad nivå

Efter rektorsbeslut 5/2 gäller fortsatt undervisning och examination
online/distansbaserat t.o.m. 31 maj. Möjligt att söka dispens hos
dekan för moment på kurs som ej är möjligt att genomföra online.
Förhoppning om uppsatsventileringar i sal i juni.
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Antalet fuskärenden har ökat under pandemin, främst när det gäller
hemtentor. Arbete pågår för att förebygga detta.

En utvärdering av grundutbildningen kommer inledas under HT21
och avslutas under VT22.

Studierektor forskarutbildning

David Dellstig disputerade 16/1 2021.

Planerade seminarium: Maja Lundqvist mellansem 5/4, Jonas
Söderqvist slutsem 26/4.

Det kommer inte ges några kurser inom Nationella forskarskolan
under VT21. Den planerade kursen i källkritik flyttas till HT21.

Henric Häggqvist, sammankallande för valberedning av stf
prefekt:

Valberedningen har en lista på fyra kandidater. Efter diskussion
bestämdes att valberedningen till nästa möte ska lägga fram
underlag så att styrelsen kan fatta beslut i ärendet.

§7 Verksamhetsplan 2021 Styrelsen diskuterar och godkänner verksamhetsplanen med
delegation till Fredrik Sandgren att föra in revideringar. (bilaga 2)

§8 Samråd kring
professorsrekrytering

Anders Ögren och Fredrik Sandgren har tagit fram underlag för
motivering av rekrytering samt utlysning. Styrelsen godkänner
förslagen med revidering av diskuterade ändringar. (bilaga 3)

§9
Studieplaner
Masterprogrammet i
samhällsvetenskap

Ylva presenterar ändringar i kursutbudet i tre studieplaner;
Sociologi, Samhällsplanering samt Digitala medier och samhälle.
Styrelsen beslutar att godkänna dessa ändringar. (bilaga 4)

§10 Tid för nästa möte Mån 8/3 kl 10:15

§11 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Jenny Björkegård

Justeras

Fredrik Sandgren   Henric Häggqvist
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