
 
 

 

 
 
PROTOKOLL 
Sammanträde med institutionsstyrelsen 
Ekonomisk-historiska institutionen 
2022-12-12 

 
Närvarande: Fredrik Sandgren (ordförande), Marja Fahlander, Kristina Lilja, Therese Nordlund 
Edvinsson, Magdalena Reiman, Fredrik Knutsson, Kasper Hage Stjern, Henric Häggqvist, 
Nikolas Glover, Ylva Hasselberg, Jenny Björkegård (sekreterare) 
  

§1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

§2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Henric 
Häggqvist 

§3 Kallelseförfarandet Styrelsen godkände kallelseförfarandet.  

§4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen med tillägg av extra punkt 
gällande adjungering av Marja Fahlander till styrelsen. (bilaga 1)  

§5 Adjungation av Marja 
Fahlander tillsv. 

Styrelsen godkänner Marja Fahlander (ekonom) som adjungerad 
på detta möte. 

§6 Föregående mötesprotokoll Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. 

§7 Meddelanden 

 
Prefekt 
 
Till protokollet tillförs styrelsens beslut per capsulam från 2022-11-
10 att styrelsen godkänt föreslagen ändring i omfattning av 
kursplaner för ”Att undervisa i ekonomisk teori” samt ”Att 
handleda och examinera uppsatser och examensarbeten”, att dessa 
skall omfatta 5 hp och inte 3,75 hp. 
 
Ann-Kristin Bergquist är nu formellt anställd av Rektor och börjar 
vid institutionen 2023-04-01. 
 
Jakob Molinder var högst rankad av rekryteringsgruppen för det 
biträdande lektoratet och är nu anställd som bitr. lektor. 
 
Kim Seung Woo erbjuden Browaldh-postdok med planerad start i 
april 2023. Rekryteringen ska formellt godkännas av 
Handelsbanken. 
 
 
 
Studierektor grund- och avancerad nivå 
 
Studiumsidan för lärare är snart klar att publiceras.  
 
 



Protokoll 2022-12-12 

Till V23 börjar Anders nya kurs, ”From Barter to Bitcoin”’. Till 
läsåret 23/24 kommer lite fler förändringar i kursutbudet, bla en 
ny kurs på B-nivå. 
 
Diskussionen med SINAS (Svenska institutet för 
nordamerikastudier) vid Engelska institutionen om samarbete om 
en internationell master fortgår med planen att Ekonomisk-
historiska institutionen ska bistå med två obligatoriska kurser med 
start läsåret 24/25. 
 
Fortsatt dialog med Kulturgeografiska inst. om samarbete om 
internationell master samt forsatt dialog med SamFak och Durham 
University om samarbete. 
 
Studierektor forskarutbildning 
 
Martina Wallberg börjar som doktorand 2023-01-16 i ekonomisk 
historia, inom ramen för Forskarskolan i medicinsk humaniora. 
 
Studiumsidan för doktorander är snart klar. 
 
SamFak har klalat till möte 2023-01-12 för att diskutera det 
gångna årets utvärdering av forskarutbildningen och dess 
resultat.  
 

§8 Budget 2023 Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2022. Bilaga 2. 

§9 Tid för nästa möte Februari 2023 

§10 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet. 

 
 
Vid protokollet 

Jenny Björkegård 

Justeras 

Fredrik Sandgren   Henric Häggqvist 
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