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Dnr STYR 2022/144 

Malva Bergvall, ny studentrepresentant, halsas valkommen. 
Motet inleds med presentationsrunda. 

Tilljusteringsperson utses Fredrik Bjorklund. 

Dagordningen faststalls med § 9, Sofia Bunke: samfinansiering 
av doktorandtjanster. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

a) Sofia Bunke meddelar att Per Johnsson ar utsedd till 
examinator for PSUN 14, Familjeterapi vid atstorning. 

a) Sofia Bunke meddelar att dekanen har beslutat om 
forlangning gallande forelasningar och lektioner pa distans till 
och med 16/2. 

Sofia Bunke har for institutionen beslutat att samtliga 
salstentor som ges under februari manad ska ges pa distans. 



kvalitetsdokument 
e) Uppdrag till valberedningen 

§ 6. Motestider ht22 

§ 7. Tillsattning av professurer -
forslag till policy 

§ 8. Protokoll fran ledningsgrupper 
och minnesanteckningar fran 
kommitteer 

b) Martin Wolgast redogor for processen kring intermittent 
overenskommelse; detta galler i huvudsak for timanstallda 
larare. 

Nya rutiner infors och kraver uppdatering av 
uppdragsbeskrivningar. 
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Forslaget ska tas upp av ledningsgruppema for BVP, Master, 
Fristaende kurser och PSP. PPT har redan fungerande rutin. 

c) Sofia Bunke redogor for affilierad kompetens, en ny form av 
mobilitet som infors pa Lunds universitet. Det ska ses som 
kompetensutveckling och ska starka samverkan med 
omgivande samhalle. 

d) Martin Wolgast paminner om den revidering och 
uppdatering av strategi- och kvalitetsdokument som hittills 
gjorts arligen ; beslut for 2022-2023 fattas pa styrelsemotet i 
mars. Synpunkter kan skickas till Sofia Bunke och Martin 
Wolgast. 

e) Sofia Bunke meddelar att hon har sammankallat den nya 
valberedningen till ett konstituerande mote. De far omgaende i 
uppdrag att ombesorja fyllnadsval av ny lararrepresentant i 
institutionsstyrelsen for resten av innevarande mandatperiod, 
2021-2023 . 

Motet beslutar att faststalla foreslagna tider. 

Sofia Bunke redogor for forslaget till policy for tillsattning av 
professurer, se bilaga till kallelsen . 

Nagra punkter: 
- Utgar fran Lunds universitets anstallningsordning och 
fakultetens riktlinjer. 
- Utgar fran verksamhetens behov. 
- Transparens. 
- Konsobalansen maste brytas. 
Foreslas att grundprincipen ska vara extern utlysning. 
Befordran ar mojlig om kompetens och behov finns . 

Mikael Johansson berattar att fakulteten arbetar med nya 
riktlinjer for befordran och fakultetsstyrelsen kommer att fatta 
beslut inom kort. 

Fragor som diskuteras: 
- Hur lange ska policyn galla? 
- Ar detjuridiskt hallbart att skriva att man inte kan komma i 
fraga for befordran? 
- Krav pa en professor, vad forvantas . 

Efter diskussioner beslutas att bordlagga forslaget till nasta 
mote i mars. 

a) PPT 2021:4 
Jens Knutsson lyfter: 
- Beslut om avloning av student som ar behjalplig vid 
zoomundervisning, galler framfor allt extema forelasare. 
- Handledarutbildningen startar vt22 och har 16 platser. 



§ 9. Sofia Bunke: samfinansiering av 
doktorandtjanster 

§ 10. Ovrigt 
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b) PSP 2021:9 
Anita Lennerstedt och Jonas Bjarehed lyfter: 
- Tva studentfragor: ekonomiskt bidrag till studenter for deras 
utbildningsterapi och grupparbeten . 

Sofia Bunke berattar att det, mot bakgrund av det ekonomiska 
la.get, framover kommer att kravas extern finansiering 
motsvarande minst 3/4-delar av vad en doktorandtjanst kostar. 
Institutionen kan da samfinansiera 1/4. En doktorandtjanst 
kostar cirka 800 000 kr per ar. 

I ovrigt inget. 

Yid protokollet 

Jl~q~ 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

-
Sofia Bunke Fredrik Bjorklund 


