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PROTOKOLL
Ins ititutions styrelsen
2015-09-17

Beslut

Motet oppnades av Britt-Marie.

Dagordningen godkiindes efter tiilagg av $ 1 (fors(utning
av numrering av $ ett steg framit) och under ovriga frigor
vill Lisa Eklund lyfta struktur pi dagordning och inst
policy om rapporter
Ulf Johansson Dahre iir vald till ordinarie ledamot i
styrelsen och Christer Lideberg till suppleant for SAN,
Ulf hiilsas viilkommen till styrelsen.

Magnus Ring valdes till seketerare for motet
Axel Fredholm valdes till justeringsperson.

Protokoll fr6n styrelsemote 150521 samt per capsulam
protokoll 150617 godkiindes och lades till handlingarna.
Kort dragning om Hans Edvard Roos skrivelse Britt-
Marie Johansson besvarar skrivelsen och skickar ut den
till styrelsen,

AU syftar bland annat att ta bort l&nga diskussioner vid
styrelsemoten och det forutsiitter en dialog med kollegor
innan och efter AU. AUs huvudsakliga uppgift iir att
forbereda beslut infor styrelsen, Prefekten for
minnesanteckningar pi AU. Styrelsen bor ha tid att fora
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$ 5. Redogorelse for AU:s arbetssiitt



$ 6, Meddelanden
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strategiska diskussioner oeh fattar beslut. Det understrvks
att AU iir ett arbetande utskott,

Personal
Jessica Tillsvidarean stiilld pL 7 5%
Annu inget beslut om intemationell koordinator overgir
til I internationella kontor pA fakulteten, Internationelli
kontoret ska skdta all administration av studenter p6
fakulteten medan det akademiskt ansvaret for utbyte,
kontrakt, etc kommer attliggakvar p6 inst niv6.
Utlysta tjdnster
Bitr lektorat i Antropolog. Intervjuer kommer att gdras
2819 och 3019. 4 personer iir kallade; Nina Gren, Anette
Nykvist, Patrick Neveling och Anders Sybrandt Hansen.

Prefektmdte
Foljande togs upp p6 de senaste prefektmotena:
Redogorelse av administrativa niitverk. Vill se over siittet
att mota studenter. Prefekternas synpunkt: Att skapa
balans ikvalitet.
CIRCLE och en flytt till S-fak diskuterades Ater igen och
dekan ska iterkomma med svar pi prefekternas fr6gor.
Rekryteringsdiskussion. Konsekvenser av
arbetslivsavtalet. Fdrfydligande av vad en professor skall
gora efterfr6gas av prefekterna. Vid rekrytering styr
utlysningstexten men vid befordran saknas motsvarande
styrande dokument.
Fakultetens delirsbokslut - i stort samtliga institutioner
96r back pA b6de vg 1 1 och 21,
Frirsiggir arbete om inftjrande av ett
personalplaneringssystem men osiikeft om dess status och
kravspecifikation.
Prefekterna stiillde sig negativa till att ge uppdragstilldgg
till andra iin prefekter oeh studierektorer.
Ny ledarskapsutbildning - pilot pi prefekter, prefektridet
onskar dA arbeta med: Hur skall vi fA tid att leda, hur skall
S-fak kunna "spela rol1".
Interngranskning av publikationer i LUp p6 g6ng, B-M
meddelade att P-motet den 5 oktober kommer Ann-Sofie
frin sam bib hit for att prata om LUP och open acess,,

Ar b e t s milj o or g ani s at i on
En ny arbetsmiljdorganisation diskuteras p6 LU,
Utviirdering har gjorts som pekar pA oklarhet i
delegationsordningen och att denna bcjr iindras till en rak
delegationslinje med en arbetsmiljogrupp pA varje niv6.

Rekrytering
Foriindringarna med utlysning av allatjiinster kriiver att vi
arbetar mer strategiskt. VArt behov av prognoser och
diskussioner for att kunna ltigga strategier framAt okar. I
okad utstriickning miste utlysningarna direkt spegla
undervisningsbehovet, dvs specifika kurser. och diirmed



$ 7. Delirsbokslut, bilaga 2a och2b

$ 8. Skrivelse frin Lisa Eklund, bilaga3

$ 9. Forskningsniimndens forslag, bilaga 4

$ 10. Kursplaner och litteraturlistor

3

bli smalare, p.g.a den okade vikt som nu liiggs vid
forturslistan
Doktorandkollektivet
Det har antagits 4 nya doktorander (3 soc och 1 ped) och
Matthias uppmanade styrelsens ledamoter att gama gtr
fcjrbi och hiilsa pi dem, Doktorandmotet har diskuterat
hur arbeta vidare med att fi in doktorander i undervisning
si optimalt som mojligt (meriteringsperspektiv) och
kommer att fora denna diskussion vidare med studierektor
GU. Amneskonferens i sociolosi kommande - list
intresse.

Studenterna
Eftersom inga studentrepresentanter 6r valda ftjr vit
styrelse iin utgick denna meddelandepunkt. B-M kommer
att ta uppfrAgan med S-k6ren.

Adam redogj orde fdr delirsbokslutet

Christopher Mathieu anlcinder till motet

Lisa presenterade forslagen. Styrelsen stiillde sig positiva,
Styrelsen beslutade att studierektor tar skrivelsen/forslag
I och2 for diskussion och beredning i utbildningsridet

a. Mil antagna doktorander
b. Strate gi befordran/rekryterin g av profess orer
c. Handledningstimmar professorer
d. Stod for lektorers forskning

Efter diskussion dtir det bl a under c. forklaras att
studierektom fcjr forskarutbildningen fdrdelar handledning
och att en jiimn fdrdelning i relation till intressen, antas
forslaget med iindringen: Prefekt foreslir att beslut fattas
som ovan utifrin forskningsniimndens underlag. A-C

Styrelsen beslutar att fdlja prefektens reviderade forslag
enligt skrivningen den 8 september 2015 vad g2iller A, B,
C, och D.

Bosse Bergstedt kimnar motet,

Studierektor meddelar delegationsbesluten :

Delegationsbeslut for litteraturlistan pfl SOCN18, bilaga 5
Dele gationsbeslut for I itteraturlistan pi S OCN 1 9, bilaga 6
Dele gationsbe s lut fdr litteraturlistan pi S O CA4 5, bilagz 7
Delegationsbeslut for litteraturlistan p6 SOCB28, bilaga 8

Styrelsen godkiinner studierektors beslut

Kursplane- och litteraturtindring PEDCl 1., nya PEDC21,
bilaga 9. Styrelsen beslutar anta iindringarna,
L itteraturiindrin g S ANA 13 : 4, bilaga 1 0. Styrelsen
beslutar anta iindringen.



$ 1 1. Ovriga fr6gor

Vid protokollet:

Sekreterare

Britt-Marie
Ordforande

Christopher Mathieu lcimnar motet.

Lisa Eklund foreslAr en struktur pfl dagordning s6 att
fr6gorna koncentreras gruppvis. Styrelsen kommer att
efterstr[va detta.

Lisa Eklund undrar vilken policy institutionens har for
rapporter i institutionens rapportserie och om
institutionens bekostar dessa. Prefekten skall undersoka
om det finns en policy och innehillet i en eventuell sidan.

Justeras:

Axel Fredholm


