
LUNDS
UNIVERSITET

Sociologiska Institutionen

Niirvarande:
Britt-Marie Johansson, ordf.
Axel Fredholm, Liirarrep. /SOC
Lisa Eklund, Liirarrep. /SOC
Magnus Ring, Liirarrep. /SOC
Ulf Johansson Dahre, l?irarep. /SAN
Bosse Bergstedt, liirarrep, /PED
Mattias Sjdberg Nilsson, dokt. rep.
Britt-Marie Ronn, TA-rep
Studentrep.

Ovriga:
Eva Kiirfve, liirarep, /SOC (niirvarar endast for diskussion kring Litteratur2indring
SOCBO6)

Tid:
Plats:

Arende

Mcitets cippnande

1. Godkiinnande av dagordning

2. Val av sekreterare och justerare

3. Protokoll, bilaga 1

4. Meddelanden

Torsdagen den 15 oktober 2015 kl. 9.15
Konferensrum 1, Sociologen

PROTOKOLL
lnstitutions styre lsen
2015-10-15

Beslut

Motet dppnades av Britt-Marie,

Dagordningen godktindes efter tillagg
om Litteraturiindring SOCA13 under
Punkt 8 och fllnadsval fdr TA-
personal under Punkt 9.

Lisa valdes till sekreterare, Bosse till
Justerare.

Protokoll frin styrelsemote 1 509 17
godkiindes.

Utlysta tjdnster
Bitriidande lektorat i antropologi ej
klart di l2irarfcirslagsndmndens mcite iir
uppskjutet till 19 oktober.

PrefeWmAtet
Beskrivning av professors
arbetsuppgifter antaget av prefektrAdet
mot bakgrund av att det inte finns
n6gon befattningsbeskrivning for de
professurer som blivit befordrade.
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5. Ekonomi 2016,bilaga2

Doktorandkollektivet
Sammanfattning frAn g6rdagens m6te
tas upp pA niista AU.

Studenterna
Fortfarande ingen studentrepresentant.
Britt-Marie Rcinn och andra
studieviigledare liigger ut meddelande
pi Live efter att Britt-Marie
formulerat en text diir vi efterlyser
studeranderepresentant till styrelsen.

Annat
Prefekten beslutat att inte gA ut med
information till medarbetare inom
institutionen om att LU bcjr bevilja
tjiinstledighet fcir personal fcjr att
jobba med asylregistreringar frir
Migrationsverket. Prefekt kan inte ta
ansvar frir detta.

GenomgAng av snurran (se bilaga).

Ubildning
Utokning av I{AS over tid pA samfak,
men ocksi fler dmnen (service
management, strategisk
kommunikation, humanekologi). Alla
6mnen gAr ner, men kompenseras
nAgot av vAr inblandning pi externa
kurser/program pi avancerad niv6, dZir
samtliga iimnen okat.

Forskarexamina
Jiimn niv6, men dipp i sociologi.

Publikationer
Antologier ger som mest 3 poting.
Britt-Marie ska lyfta med dekanen att
man bdr justera for detta bakit i tiden
som man gf ort fdr avhandlingar.

Externa anslag
Positiv utveckling for SAN och PED.

Annat
Samverkan och uppdragsforskning
riiknas inte med i snurran.

Fcirviintad cikning av anslag till
universitetet kom inte i budgetproppen
sA de statliga medel blir ungefiir
samma som forra 6ret.
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6. Amnesmaster pi engelska, bilaga 3

7 . Planer fcjr GU sociologi, bilaga 4

8. Kursplaner och litteraturlistor

- Litteraturiindring pi SANK02, bilaga 5

- Litteraturiindring pA SANK13 och
SOCN04, bilaga 6

- Programfdrslag masterprogram i
kulturell kriminologi, bilaga 7

Lokalkostnader har dkat med 5%.
Adam ska underscika varfor,

Bosse forslAr en bordliiggning di
svenska iir ett viktigt
undervisningsiimne for pedago giken
som har ens siirskild tradition i
Norden.

Ulf pipekar att inte alla iimnen
behover ge master pi engelska om de
inte tycker det tir ltimpligt.

Styrelsen enas om attlitta
internationaliseringsgruppen ta fram
ett underlag ftr att undersoka vilken
flexibilitet man kan ha i kurserna, tex
vad giiller litteraturlistor pA b6de
svenska och engelska

Mattias uttrycker cinskan om
doktorandrepresentant i
internationaliseringsgruppen. Detta
viilkomnas.

Styrelsen uppfattar fdrslaget som en
informationspunkt. Ytterl i gare
diskussion och forankring med liirare
behovs. Styrelsen uppmanar att
framtida litteraturforslag ska ftilja de
riktlinjer vi har fcjr litteraturZindring,
vad giiller motivering av t ex kon pA
fiirfattare, samt fcilja mall fcjr
litteraturfciriindrin g.

Godkiinnes

Godkiinnes

Styrelsen anser att forslaget behcjver
omarbetas och ta i beaktning: 1)
Fordelning av HAS, mellan SOC och
SAN 2) Behcirighetskrav - kriminologi
ser si olika ut pA olika liirosiiten. 3)
mdjlighet att srika till
forskarutbildning (?imneskompetens),
4) konkurrens med vhra egna
dmnesmasters och 5) relationen till
RAS masterprogram,

Styrelsen Ateremitterar denna friga,



- LitteraturZindring SOCB06, Bilaga 8

- Litter attniindring S OCK04 : 2, Bilaga 9

- Litteratur?indring SOCAl3.

9. Ovriga frAgor

Lisa Eklund, sekreterare

Godkiinnes

Andring av forslaget kursmil
godkiinnes och foresl6s behandlas som
en korrekturiindring i forsta hand men
iir inte det mojligt f6r en ny kurskod
begiiras och en ny kursplan inriittas.

Godkiinnes

Aterremitteras. Styrelsen onskar att
litteraturiindringsmallen efterfolj s.

Mona Pettersson avgir som suppleant
from 1 januari 2016. Fyllnadsval ska
iiga rum. TA-gruppen ska ta fram
frirslag pA kandidat till posten.


