
 
 

 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2022-10-25 

 
Närvarande: Fredrik Sandgren (ordförande), Magdalena Reiman, Sara Olsson, Therese 
Nordlund Edvinsson, Ellen Lindblom, Peter Hedberg, Petra Millbert, Henric Häggqvist, Kasper 
Hage Stjern, Fredrik Knutsson, Ylva Hasselberg, Jenny Björkegård (sekreterare) 
  

§1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

§2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Kasper 
Hage Stjern 

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet. 

§4 Dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen, (bilaga 1) med tillägg av punkt 
gällande delegation till prefekt att hantera bemanning för ekonom 
i en övergångsperiod. 

§5 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. 

§6 
 
 

Meddelanden 

 
Prefekt 
 
Sakkunniga i professorsrekryteringen har lämnat underlag till 
rekryteringsgruppen på fakulteten. Resultatet är att Ann-Kristin 
Bergqvist är erbjuden positionen av dekan och har tackat ja. 
Ärendet ska upp till rektor som formellt fattar beslutet. 
 
Valet för ny institutionsstyrelse är genomfört, detta möte blir det 
sista med nuvarande konstellation. 
 
Studierektor grund- och avancerad nivå 
 
Det blir en del förändringar i kursutbudet för läsåret 23/24, varav 
en del består av de kursplaner som det ska beslutas om idag. 
 

§7 
Kursplan Ekonomisk 
historia B: Arbete, kapital 
och utveckling 

Ekonomisk historia B: Arbete, kapital och utveckling kommer att 
ersätta Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och 
företagande 1800-2000 från H23. Kursplanen i nuvarande form 
har endast s.k. basdata för att möjliggöra skapandet av ett nytt 
kurstillfälle i Selma i tid. YH förklarar bakgrunden till den nya 
kursen. En fullständig kursplan kommer att presenteras för 
styrelsen senast under februari 2023. 
Styrelsen diskuterar och beslutar att godkänna kursplanen. 

§8 Kursplan Ekonomisk historia 
C 

Denna kursplan slår ihop de två 15 hp-kurserna på c-nivå till en 
kurs om 30 hp. Det möjliggör att arbetet med uppsatsen kan 
komma igång tidigare under terminen. 
Styrelsen diskuterar och beslutar att godkänna kursplanen. 
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§9 
Kursplan Hållbara 
finansiella marknader ur ett 
historiskt perspektiv 

Denna kurs har tidigare enbart erbjudits inom GLOCAL-
programmet. Från läsåret 23/24 ska den utlysas som fristående i 
det nationella utbudet. Den enda ändringen i kursplanen är att 
behörigheten ändras till ”Kandidatexamen”. 

§10 Kursplan Hållbar 
välfärdspolitik i modern tid 

Denna kurs har tidigare enbart erbjudits inom GLOCAL-
programmet. Från läsåret 23/24 ska den utlysas som fristående i 
det nationella utbudet. Den enda ändringen i kursplanen är att 
behörigheten ändras till ”Kandidatexamen”. 

§11 

Kursplan Rentiärkapitalism: 
kapitalets och 
exploateringens historiska 
former 

Detta är en helt ny kurs på 7,5 hp utvecklad av Valbona Muzaka 
med planerad start H23. Styrelsen diskuterar och beslutar att 
godkänna kursplanen med ändrad titel på svenska till 
Rentiärkapitalism: exploateringens utveckling och dess kritiker. 
Den engelska titeln står kvar oförändrad. 

§12 Kursplan Att undervisa i 
ekonomisk teori 

Denna kurs på 3,75 hp är utvecklad åt Fakulteten för 
utbildningsvetenskaper som fortbildningskurs för ämneslärare i 
samhällsvetenskap och historia. Styrelsen diskuterar och beslutar 
att godkänna kursplanen, med föreslagen ändring av formulering 
stycket ”Innehåll”.  

§13 
Kursplan Att handleda och 
examinera uppsatser och 
examensarbeten 

Denna kurs på 3,75 hp är utvecklad åt Fakulteten för 
utbildningsvetenskaper som fortbildningskurs för ämneslärare i 
samhällsvetenskap och historia. Kort innan styrelsemötet 
meddelade Fakulteten för utbildningsvetenskaper att kursens titel 
bör ändras till Att handleda och examinera gymnasiearbeten. 
Styrelsen diskuterar och beslutar att godkänna kursplanen, med 
föreslagen ändring av formulering stycket ”Innehåll”. 

§14 Delegation om bemanning 

Petra Millbert slutar som ekonom på institutionen 20/11. Marja 
Fahlander kommer tillfälligt hjälpa till med löpande 
ekonomiuppgifter i en första övergångsperiod. Ett vikariat har 
utlysts för perioden under Petras tjänstledighet. Styrelsen 
beslutar att delegera till prefekten att på ett lämpligt sätt lösa 
bemanningen av positionen som ekonom i en övergångsperiod till 
dess att en tillsvidaretjänst kan utlysas. 

§15 Tid för nästa möte Inget datum bestämdes 

§16 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet 

 

 Jenny Björkegård 

Justeras                                               

 

Fredrik Sandgren   Kasper Hage Stjern 
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