
 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2021-12-14 

 
Närvarande: Fredrik Sandgren (ordförande), Henric Häggqvist, Lars Fälting, Petra Millbert, 
Anders Ögren, Klara van Blaricum, Therese Nordlund Edvinsson, Peter Hedberg, Arvand 
Mirsafian, Jenny Björkegård (sekreterare) 
  

§1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

§2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Nikolas 
Glover 

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

§4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen. (bilaga 1)  

§5 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. 

§6 Meddelanden 

 
Prefekt 
 
Det som tidigare varit institutionernas verksamhetsberättelse (VB) 
och verksamhetsplan (VP) ersätts av institutionernas årliga 
redovisning och planering (ÅRP). Nästkommande dokument ska 
redovisa verksamheten 2021 och planera verksamheten 2022.  
 
Lars Karlsson har tagit på sig rollen som miljöombud för 
institutionen. Det saknas dock fortfarande ett ombud för lika 
villkor. Det är viktigt att någon tar sig an den rollen. Kalasombud 
för husefesten 2022 är även den fortfarande vakant. 
 
Arbetsmiljöenkäten samt temadagen om arbetsmiljö skjuts på till 
lite senare under våren 2022. 
 
Det finns nu två sakkunniga för den utlysta professuren. Deadline 
för sakkunnigutlåtande är 22/8 2022. 
 
Grattis till de som vid institutionen har fått forskningsmedel. De är 
Therese Nordlund Edvinsson, Jan Ottosson, Olle Jansson, Måns 
Jansson, Göran Ulväng. 
 
Nyaz Noori var gästforskare på institutionen under del av 2018 
och kommer tillbaka för 6 månader under 2022. 
 
Hedvig Widmalm som har fått en post-doc tjänst i Umeå och 
flyttar dit i januari. 
 
Valbona Muzaka är antagen till SCAS med start hösten 2022. 
 
 
Ännu inga nya besked angående nya LAS-regler för 2022. 
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Studierektor grund- och avancerad nivå 
 
Utvärderingen för grundutbildningen är påbörjad. Första utkastet 
är klart och utskickat till utvärderingsgruppen. Möte med 
fakulteten 17/1. Panelen kommer i vår, datum ej bestämt ännu. 
 
Efter första antagningsbeskedet ser det bra ut på A- och B-nivå. 
Sämre på C, men där tillkommer 7 STS-uppsatser. 4 studenter ska 
skriva masteruppsats. 
 
Både Uppsala studentkår och Uppsalaekonomerna söker kårstatus 
över Ekonomisk-historiska institutionen.  precis som vi på Uppsala 
studentkår. I januari 2022 kommer det presenteras vilken kår som 
kommer tilldelas kårstatus och representera studenter vid 
institutionen. 
 
Studierektor forskarutbildning 
 
Kristina Lilja avsäger sig uppdraget som studierektor för 
forskarutbildningen. Nikolas Glover tar över som studierektor 
från 2022-03-01. 
 
Kurser  
Key Problems in Economic History, feb-mars 2022 
(SU/GU/Umu/UU) 
Kvalitativa metoder, april-maj 2022 (intern kurs), denna kurs 
kommer ges på engelska från 2024. 
Etikseminarium feb 2022 (SU/GU/Umu/UU/LU) 
 
En fråga ställdes om ev prolongation pga av covid för 2021. 
Fredrik svarade att det inte har kommit någon information från 
fakulteten om detta. Doktorander får i så fall driva frågan vidare. 
 
 

§7 Budget 2022 Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2022. Bilaga 2. 

§8 Utlysning av bitr. lektorat i 
ekonomisk historia 

Efter diskussion beslutar styrelsen att inleda en 
rekryteringsprocess. Bilaga 3. 

§9 Tid för nästa möte Mån 7/2 kl 10:15 i K412 

§10 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet Justeras 

Jenny Björkegård Fredrik Sandgren                 Nikolas Glover 
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