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Beslut

h Matthias Sjdberg
o m januari 2015)
as deltar i dasens mdte

med ndrvaro- och l4trandertitt.

David Wiisterfors valdes till j usteringsperson.

$ 6, Blir en liigesrapporl av budgeten. Adam kommer
senare. Dagordningen godkiindes.

Protokollet godkZindes efter genomging. David ville att
styrelsen skulle ta upp "kursutvdrderingar,, och det
gjordes under punkten Meddelande (se nedan).

Ulysta tjdnster
Lisa Eklund f6r ett bitriidande lektorat i sociologi p6
institutionen. Utlysningstext for bitr lektorat i SAN och
tre doktorandtjiinster i SOC dr under arbete. Ett lektorat i
sociologi iir ute just nu. Ansokningar ar p6 viig in, iiven
internationella.

Flera doktorander blir klara niista ir (i soc och ped). Ett
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beslut om milnivi fdr antagning av doktorander borde
fattas, p6pekade Britt-Marie.

Til I d g g : Kur s utv cirder in gar
Det har varit en genomging av Survey & Report och hur
man hanterar pappersenktiter i systemet, Inga problem att
gora detta, Britt-Marie kommer allpratamed Hikan
Bergquist om helkursutviirderingar enligt den gamla
mallen. Det vore bra med en mall i S & R, di blir det liitt
fdr liirarna attlaggatill frigor i utvtirderingen. Jan-Olof
tyckte att vi miste ha nigon som ansvarar fcir
kursutviirderingar i S & R pi institutionen (som inte iir
kursansvarig).Vem delar ut viirderingarna, ldraren eller
kursutviirderingsansvarig? Man kan bdrja med n6gra av
de storre kurserna vtl5 och se hur det gir.
Terminsutvdrderingarna ska vara generella. Det
besttimdes att vi testar systemet vtl5 och att tlAkan blir
ansvarig sA liinge,

Adam ankinde till motet kl. 9.45.

Prefektmote

Tiink pA att nominera till de olika val som iir p6 gAng,

Fakulteten ger bidrag for 35 %o av mellanskillnaden vid
samfinansieringen for SAN och PED under 2014. Hur det
ska se ut under 2015 diskuterades pi prefektmotet.
Sociologen kommer att anscika om att fA t?ickning av
samfinansieringskostnader under 201 5 . David undrade
hur de andra institutionerna tiinker kring detta, med tanke
ph attvi uppr2ittat riktlinjer for samfinansiering. Hur
forsiktiga ska vi vara att scjka samfinansierade projekt?
Varje institution mAste ta ansvar for detta, enligt Britt-
Marie. Hur blir sjiilva fcirdelningen av tiickning fr6n
fakulteten fcir samfinansieringskostnader, undrade Jan-
Olof. Britt-Marie onskar en jiimn procentuell fdrdelning
till institutionerna. Ett gemensamt fcirslag kommer att
Itiggas frarn pA fakulteten (troligen i februari).

Engagerade ansttillda efterlyses till olika niimnder p6
fakultetsnivi. Om nigon dr intresserad ska man hora av
sig till Britt-Marie, Hon skickar ut en lista med de

ndmnder som finns,

Forskningsinstitutet Circle och om det ska integreras pA

fakulteten diskuterades pA prefektmotet, Circle har andra
villkor giillande lciner och OH jiimfort med
institutionerna. BAde att vi har olika villkor och att m6let



med denna Wp av verksamhet har varit attvara
tviirvetenskaplig, gor en integrering svirare, p6pekade
Adam.

Doktorandkollektivet

Doktoranderna har tv tt ny a repres entanter til I styre lsen :

Matthias (ledamot) och Katrine Tinning (suppleant), och
tv il ny a i Arbetsmilj cj- och likabehandlings gruppen : Lotta
Granbom och Tullia Jack.

PHD-day var mycket uppskattad och ca 40 personer
ndrvarade, beriittade Lisa.

Doktoranderna anser att rumsfordelning tir oriittvis.
Problemet iir att vissa mAste dela rum medan andra inte
utnyttjar sina rum. Marie forklarade att situationen blir
biittre till viren. Vidare samtal om detta fAr foras mellan
doktorander och prefekt, eller genom att komma cjverens
sinsemellan.

$ 6' Budget Budgetarbetet har blivit fcirsenat p g a attAdarn varit sjuk.
Adam presenterade en liigesrapport av budgeten.

Enligt budget hamnar vi pA ett totalt underskott pi ca 1,5

miljoner kronor. Utbildning har stdrst underskott, vilket i
huvudsak beror pA personalkostnader. Vi vill trellre ha fast
personal iin vikarier, fdrklarade Britt-Marie.
Forhoppningsvis kommer personalkostnaderna att
revideras under 2015. Utbildning har ocks6 f6tt en stdne
del av lokalkostnaderna rin forskningssidan.
Fakultetsintiikterna pA forskning minskar och HAS
minskar.

Maria ldmnade motet kl 10.25.

Bidrag som dr osiikra tas inte med i budgeten. Antalet
uppsatsstudenter okar vilket kostar mer resurser,
kommenterade Jan-Olof. Vi m6ste se civer fakturerinsen
av uppdrag utanfor institutionen.

En allrniin 6sikt i sfrelsen var attpersonalplaneringen inte
fungerat som onskat, dock biittre iin tidigare. Att
personalplaneringen inte fungerar tillriickligt bra s16r civer
pA de kursansvariga som liigger scheman, menade Jan-
Olof. Ett problern med personalplaneringen 2ir bl a sena
tj Zinstledighetsansokningar, tillade Marie.
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$7. Kursplaner och litteraturlistor

$ 8, Underlag fcir val och valberedning,
bilaea 3

Avslutningsvis giillande budgeten fcirklarade Britt-Marie
att ett underskott p6 1,5 miljoner totalt inte d.r alarmerande
dA man fAr riikna med variation frAn fu till Fn,bl a p g a
fakultetsmodellen.

Att doktoranderna borde undervisa mer dn vacl de gor idag
diskuterades (Marie lyfte fr6gan). D6 kanske vi kan dra
ner pA vikarier. Doktorandhandledningen borde ocks6 ses
over. Vi har en stel struktur for detta, uttryckte Britt_
Marie, Det konstaterades att doktoranderna inte tas med i
personalplaneringen som de borde. Lisa forklarade att det
iir fa som tar kontakt med studierektor om sina onskemil
att undervisa och pi vad, och vice versa.

Britt-Marie har diskuterat med christofer Edli'g att det
ska dokumenteras niir doktorandtjiinsten tar slut men
avhandlingen inte iir klar. Enligt David iir det ofta det
forsta 6ret som dr kritiskt. Britt-Marie meddelade att
studieplanerna kommer att bli viktiga i utviirderingen av
forskarutbildningen som ska goras niista 6r. Man kommer
inte att tittaph avhandlingarna. Studieplanerna ska
inkomma i januari, och det dr ett gemensamt ansvar
mellan doktorand, handledare och studierektor.
Handledaren ska se till att de kommer in i tid. Det iir iiven
handledarens ansvar att fcilja upp sina doktorander
menade Lisa. Styrelsen instiimde. Jan_Olof undrade om
man kan man jiimfcira med andra institutioner, dr det en
trend civerlag eller pi Sociologen? Marie svarade att det
inte iir samma problem p6 Statsvetenskap. Jan_Olof
fcireslog ett projekt - att man jiimfor genomstromning av
doktorander mellan olika liirosiiten och fcireslAr itezirder.

- SANNI3/SOCN04, bilaga 2
Styrelsen godkZinde studierektors beslut pA delegation om
litteraturfcirZindring pA kurserna (samma kurs men tv6
kurskoder)

Britt-Marie presenterade ett forslag (delades ut p6
styrelsemdtet). Forslaget Zir delvis utformat efter de

riktlinjer for val som gtiller p6 fakultetsnivi.

Styrelsen beslutade om tv6 veckor fcir nominering och
antog sedan riktlinjerna. Britt-Marie gor de justeringar i
dokumentet som styrelsen onskade.

Inga dvriga frigor. Britt-Marie tackade styrelsen fbr deras
arbete under den g6ngna mandatperioden..

$ 9. Ovriga frAgor
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