
  

  

  

 

 

 

   
 

   

 

PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2020-03-08 

Närvarande: Fredrik Sandgren (ordförande), Nikolas Glover, Anders Ögren (adj), Ylva 
Hasselberg, Lars Fälting, Therese Nordlund Edvinsson, Henric Häggqvist, Orsi Husz, Petra 
Millbert, Maria Bengtsson (adj), Arvand Mirsafian, Jonatan Andersson, Simon Hallberg, Klara 
van Blaricum, William Skoglund, Jenny Björkegård (sekreterare) 

§1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

§2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs William 
Skoglund 

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

§4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen. (bilaga 1) 

§5 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. 

§6 Meddelanden 

Prefekt 

Valbona Muzaka är nu anställd som lektor och börjar vid 
institutionen 1/7 2021 

Lönerevisionen ska vara klar i början av april. Nya löner kommer 
sannolikt att betalas ut i samband med löneutbetalningen i april 
2021. 

Studierektor grund- och avancerad nivå 

En ny antagningsordning har skickats ut på remiss. Förändringen
 
ligger i en omstrukturering samt klargöranden.
 

Institutionen har haft fyra registrerade ärenden för misstanke om
 
vilseledande vid examination varav ett ärende gick till
 
disciplinnämnden. Studenten blev fälld och avstängd från studier
 
under en period.
 

Senaste Covid statistiken med bekräftade fall vid UU:
 
489 studenter (190 inom HumSam)
 
12 doktorander
 
106 anställda
 

Studierektor forskarutbildning 

Nu finns ett beslut vad gäller möjlighet för institutioner att söka 
medel från fakulteten för prolongation pga covid 19 relaterade 
orsaker. Detta gäller för 2020 och prel. deadline för ansökan om 



 
  

  

 

  

  

 

Protokoll 2020-03-08 

medel är 7/5. Det är viktigt att fortsätta dokumentera fortsatt 
påverkan pga. av Covid i det fall stöd för prolongation fortsätter 
2021. 

Forskarutbildningen ska granskas under 2022. Fakulteten kommer 
informera mer om detta under kommande handledarmöte 24/3. 

Styrelsen diskuterade, kommenterade och bestämde att Fredrik 
tillsammans med Kristina och Anders slutför §7 Verksamhetsberättelse 2020 verksamhetsberättelsen för att sen beslutas av styrelsen via per 
capsulam. (bilaga 2) 

Styrelsen diskuterade det presenterade underlaget och genom 
§8 Förslag till stf prefekt röstning beslutade att till Dekanus föreslå Kristina Lilja som stf 

prefekt. (bilaga 3) 

§9 Tid för nästa möte Inget datum bestämdes. 

§10 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 

Vid protokollet 

Jenny Björkegård 

Justeras 

Fredrik Sandgren William Skoglund 
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