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Dnr STYR 2018/1346 

Ordforande Robert Holmberg halsar gamla och nya ledamoter 
valkomna; motet borjar med en presentationsrunda. 

Tilljusteringsperson utses Tomas Jungert. 

Dagordningen faststalls med foljande tillagg: § 10) Forslag 
sammansattning kursplanegrupp ht! 8-vtl 9. Darefter 
omnumrering av foljande punkter. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

Ase Innes-Ker paminner om punkten att ge masterstudenter 
moj lighet att arbeta som forskningsassistenter och Sofia Bunke 
svarar att en arbetsgrupp finns. 

Robert Holmberg meddelar att de anteckningar som gjordes pa 
arbetsmotet i augusti och som har skickats ut till ledamoterna, 
de ska i mer strukturerad form tas upp pa nasta mote i oktober. 



§ 5 Protokoll fran ledningsgrupper och 
minnesanteckningar fran kommitteer 

§ 6 Meddelanden 
a) Skyddsrond inklusive psykosocial 
arbetsmiljo 2018 
b) Langsiktig rekrytering 

§ 7 Kursutbud vt19 

§ 8 Motestider vt19 

§ 9 Ny kursplan, PSYUl 1 Ledarskap i 
perspektiv - fran organisationskultur 
till sjalvinsikt, 7,5 hogskolepoang 

§ 10 Kursplanegrupp ht18-vt19 

a) Ledningsgrupp BVP 2018:3 
Ingen narvarande. 

b) AFK 180523 
Robert Holmberg lyfter: 
- Doktorandantagning, nu och i framtiden . 
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- Ekonomi, framfor allt pa vg21 och hur institutionen pa basta 
satt kan anvanda befintliga resurser. 

Minnesanteckningarna ska ses som ideer till kommande 
budgetdiskussioner infor 2019. 

a) Robert Holmberg presenterar underlaget for skyddsronden 
som bland annat bygger pa en enkat om psykosocial arbetsmiljo 
och samtal i grupp med medarbetare. 

Dokumentation av arbetsmiljorisker har gjorts. 
Omraden det ska arbetas vidare med ar: 

- Feedback och kommunikation . 
- Utveckling av lararlagsarbete. 
- Se over indelningen i forskningsavdelningar och natverk. 

Andra viktiga omraden ar: 
- Information och inflytande. 
- Tydliggorande av roller, ansvarsfordelning och 
bes I utsprocesser. 
- Studenternas arbetsmiljo. 

Mycket arbete bedrivs redan men kan alltid bli battre. 

Robert Holmberg och arbetsmiljokommitten ska ta fram en ny 
plan sorn sedan tas upp av detta mote. 

b) Robert Holmberg ger en lagesrapport angaende pagaende 
och langsiktiga rekryteringar. 

Motet tycker att det ar bra att fa overblick, se bilaga denna 
kallelse. 

Motet diskuterar vikten av strategi vid rekrytering och da 
vaga in bade forskning och undervisning. 

Arbetet med rekrytering drivs i forsta hand av institutionens 
ledning, bestaende av prefekt, bitradande prefekt, 
studierektorer. 

Kursutbud for vtl 9 har faststallts med prefektbeslut, detta da 
utbudet skulle skickas in till fakulteten redan i augusti. Infor 
htl 9 ska utbudet tas upp pa institutionsstyrelsemotet i 
december. 

Motet faststaller lagt forslag samt datum for nasta sommars 
internattill 19-20/8 2019. 

Motet diskuterar nagra forrnuleringar i innehall som kan 
upplevas nagot allmant hallna. Kursen ar en 
uppdragsutbildningskurs. Sadana kursplaner ska hallas nagot 
mer generiska for att kunna erbjudas till flera parter. 

Motet faststiiller forslaget med redaktionella andringar. Arendet 
skickas till Ingela Steij Stalbrandt och Magnus Linden samt 
kursplanegruppen . 

Robert Holmberg lagger forslag ti II kursplanegrupp for ht 18-
vt 19 pa bordet; forslaget ar samma ledamoter som foregaende 



§ 11 Diskussion kring klimatsmart 
universitet/institution, forslag f ran Una 
Tellhed 

§ 12 Diskussion kring den sa kallade 
trappan, forslag fran Sverker Sikstrom 

§ 11 Ovrigt. 

Yid protokollet 
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lasar: Susanna Vestberg, larare, Henrik Levinsson och Martin 
Wolgast, studierektorer och Anita Lennerstedt, 
utbildningsadministrator, studentposten ar vakant. 

Motet faststaller lagt forslag. 

Motet diskuterar forslaget kring klimatsmart institution fran 
Una Tellhed och staller sig positivt till att institutionen gar 
vidare med detta 

Robert Holmberg och Sofia Bunke far i uppdrag att arbeta 
vidare och aterkomma till styrelsen pa motet i november. 

Motet diskuterar forslaget om att avskaffa den sa kallade 
trappan fran Sverker Sikstrom. 

Motet pekar pa vikten av tydlighet, ekonomisk planering och 
strategiskt arbete med fokus pa att anvanda vg 21 for att skapa 
incitament och stod for forskning. 

Diskussioner kring vg2 l och fordelning och anvandning av 
ekonomiska resurser blir aktuellt under hasten i samband med 
budgetarbete infor vtl 9. Inforda ekonomiska atgarder, som den 
sa kallade trappan, ska utvarderas i vanlig ordning. 

for utforlig genomgang av den sa kallade trappan, se 
institutionsstyrelsens protokoll 2017:4, § 7 och den bilaga som 
finns till denna punkt. 

I ovrigt inget. 

~41,iV\~ 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 


