
 
 

 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2022-02-07 

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

§1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

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

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

§4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen. (bilaga 1)  

§5 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll ej klart i tid  

§6 Meddelanden 

 
Prefekt 
 
De flesta pandemirestriktionerna tas bort 9/2 enligt senaste 
regeringsbeslutet. Inom Samfak kommer restriktionerna trappas av 
gradvis med återgång till full campusundervisning i period 3 som 
mål. 
 
SamFak har godkänt utlysning av biträdande lektorat så arbetet 
med annons ska påbörjas. 
 
Uppsalaekonomerna kommer från hösten 2022 att representera 
studenter som läser ekonomisk historia. Detta efter att både 
Uppsala studentkår och Uppsalaekonomerna sökt kårstatus och 
Uppsalaekonomerna vann med 2 röster. Konsistoriet meddelade 
beslutet 31/1. Kårstatusbeslutet gäller i tre år. 
 
Under hösten 2022 blir det nytt val av lärare/forskare och T/A till 
styrelsen. 
 
Ekonomikumfest 25/3 med tema ”Renässans”. En festkommitté 
bör tillsättas för att arrangera institutionens medverkan. 
 
Planer för institutionsfika under nästa vecka. 
 
Två gästforskare väntas under våren; Nyaz Noori och Chris 
Howell. 
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Studierektor grund- och avancerad nivå 
 
Än så länge behåller vi flexibiliteten för lärare att använda zoom-
undervisning vid behov med planen att återgå helt till 
campusundervisning från period 3 (24/3).  
 
Arbetet med utvärderingen för grundutbildningen pågår. Panelen 
kommer till institutionen 11–13 maj. 11 maj kommer panelen att 
prata med utvärderingsgruppen och lärare. 
 
Studierektor forskarutbildning 
 
Kvalitetsutvärderingen av forskarutbildningen har påbörjats och 
ska skickas in 3/5. I projektgruppen igår Kristina Lilja, Nikolas 
Glover, Tom Petersson, Arvand Mirsafian och Ellen Lindblom.  
 
Kommande seminarier: 
• 7/2 – William Skoglund och Kasper Hage Stjern, PM1 
• 14/2 - Diego Castañeda Garza och Erik Thosteman, PM1 
• 21/3 - Elisabeth Lindberg, mellanseminarium, opponent 

Oskar Broberg (GU) 
• 23/5 – Arvand Mirsafian, mellanseminarium, opponent Johan 

Svanberg (SU) 
• 30/5-1/6 doktorandseminarium 
• 13/6 – Ellen Lindblom, mellanseminarium, opponent Erik 

Hallberg (GU) 
 
Jonatan Andersson hade mellanseminarium 13/12, opponent Björn 
Eriksson (LU) 
 
Forskningsansvarig 
 
Från 14/2 kommer Högre seminariet och UCBH ges som hybrid, 
både på plats och på Zoom. 
 

§7 ÅRP 2021-2022 Efter diskussion godkänner styrelsen ÅRP (årlig redovisning och 
planering) för 2021-2022. (bilaga 2) 

§8 Studieplaner masterprogram 

Masterprogrammet i samhällsvetenskap övergår till heltidsstudier 
för studenter om börjar programmet HT2022. Kurser har tidigare 
lästs parallellt på halvtid. I samband med denna ändring lämnar 
Kostvetenskapliga inst. programmet. Utbildningsplanen är redan 
reviderad av fakulteten. De underliggande studieplanerna har 
reviderats av varje institution men ska formellt beslutas i 
Ekonomisk-historiska institutionens styrelse. Ändringarna innebär 
enbart omformuleringar för att inte innehålla någon information 
om halvtidsstudier eller parallella kurser. Styrelsen godkänner 
ändringarna av studieplanerna. (bilaga 3) 

§9 Examinator Tom Petersson Styrelsen beslutar att utse Tom Peterson som examinator för 
utbildning på grund- och avancerad nivå. 



Protokoll 2022-02-07 

§10 Uppföljning 
strategidokument 

Till protokollet tillförs även styrelsens beslut per capsulam från 
2022-01-21 att styrelsen godkänt reviderad strategisk plan inkl. 
tillägg. Efter workshop för prefekter vid Samfak är det ej klart hur 
dessa ska användas i framtiden. Det som framgick som viktigt för 
majoriteten var ansökan om externa medel och fler internationella 
masterprogram.  

§11 Info om utlysning 
lektorsvikariat 

I samband med oklarheten runt de nya LAS-reglerna ska ett flertal 
lektorsvikariat utlysas under våren 2022. Detta baseras på att 
institutionen har ett högt antal undervisningstimmar på 
grundutbildningen. 

§12 Tid för nästa möte Inget datum bestämdes för nästa möte 

§13 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet 

Jenny Björkegård 

Justeras 

Fredrik Sandgren   Arvand Mirsafian 
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