
 
 

 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2022-04-25 

 
Närvarande: Fredrik Sandgren (ordförande), Ylva Hasselberg, Henric Häggqvist, Petra Millbert, 
Jonatan Andersson, Nikolas Glover, Anders Ögren, Klara van Blaricum, Jenny Björkegård 
(sekreterare) 
  

§1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

§2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Klara van 
Blaricum 

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

§4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen. (bilaga 1)  

§5 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. 

§6 Meddelanden 

 
Prefekt 
 
Ansökningstiden för det biträdande lektoratet gick ut 21/4. Det har 
inkommit 23 ansökningar. Nu ska två sakkunniga utses.  
 
Internrevisionen kommer under våren att genomföra en revision av 
institutionen. 
 
I slutet av maj ska en OSA-enkät (organisatorisk och social 
arbetsmiljö) genomföras på institutionen med uppföljande möte 
tidigt i juni.  
 
20/5 finns möjlighet att följa med på en utflykt för institutionen 
ledd av Göran Ulväng och Marja Erikson. Anmälan kommer 
skickas ut inom kort. 
 
Lars Magnussons seniorprofessur går ut i sommar. En ansökan om 
förlängning av Maths Isacsons seniorprofessur har skickats in. 
 
Studierektor grund- och avancerad nivå 
 
Självvärderingen för grundutbildningen är inlämnad och följs av 
ett panelbesök 11-13/5. 11/5 kommer panelen bl.a. att intervjua tre 
studenter samt kursansvariga lärare. 
 
Studierektor forskarutbildning 
 
Det som är på gång just nu är utvärderingen av 
forskarutbildningen samt diskussion om hur de s.k. 
internationaliseringsmedlen ska nyttjas på bäst sätt. 
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§7 Självvärdering FU 

Alla institutioner på SamFak ska utvärderas gemensamt. En 
extern panel kommer i september. Underlaget ska lämnas in 3/5. 
Styrelsen diskuterade det bifogade utkastet, kommentarer kan 
skickas till Nikolas under veckan. (bilaga 2) 

§8 

Reviderad organisationsplan: 
inrättande av 
forskarkollegium samt ändrad 
sammansättning 
handledarkollegium 

Förslaget innebär ett mindre handledarkollegium med fokus på 
handledning och genomgång av de individuella doktoranders 
progression. Detta kollegium kan utökas vid behov när andra 
generella ärenden om forskarutbildningen ska diskuteras. 
Forskarkollegiet är ett bredare kollegium för forskare och 
doktorander där forskningsmiljön vid institutionen ska diskuteras. 
 
Efter diskussion beslutar styrelsen att anta förslaget. (bilaga 3 
och 4) 

§9 
Tillsättning av 
beredningsgrupp inför 
prefektbyte 

Styrelsen beslutar att acceptera sammansättningen av gruppen, 
tidsplanen samt att gruppen har mandat att lägga fram fler 
kandidater för slutligt beslut av styrelsen. Jmf. det förslag som var 
styrelsen tillhanda (bilaga 5) gavs prefekt i uppdrag att 
omformulera underlag för valberedning enligt beslutade principer. 

§10 Ändring av utbildningsplan 
Master i Samhällsvetenskap 

Ändringen innebär att Kulturgeografiska institutionen lägger ner 
inriktningen för kulturgeografi och gör om inriktningen för 
samhällsplanering till ”inriktningen för samhällsplanering och 
kulturgeografi”. 
 
Styrelsen beslutar att godkänna ändringen. (bilaga 6) 

§11 Tid för nästa möte Inget datum bestämdes 

§12 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet 

Jenny Björkegård 

Justeras 

Fredrik Sandgren   Klara van Blaricum 
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