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§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Rebecka Persson.

§ 2 Dagordning

Dagordningen faststalls med foljande andringar: § 6 a) RQ20.

§ 3 Foregaende protokoll

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna.

§ 4 Uppfoljning beslut och arenden

Kostnad for oversattning av protokoll till engelska. Robert
Holmberg undersoker.

§ 5 Protokoll fran ledningsgrupper och
minnesanteckningar fran kommitteer

a) Ledningsgrupp BVP 2019:2
Anna Hjalmers Mattsson lyfter:
- Amnet Pedagogik laggs ner och iir inte langre ett
huvudomrade pa BVP jamte psykologi och sociologi. En ny
Utbildningsplan ar under framtagande. Da BVP ar
institutionsovergripande tas beslut av fakultetsstyrelsen.
Forslaget kommer anda att presenteras har for diskussion och
synpunkter.
- Praktikanterna ar eftertraktade. Manga kontakter knyts pa den
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sa kallade BiP-dagen .

b) Ledningsgrupp FK 2019:2
Henrik Levinsson lyfter:
- Diskussion kring prioriteringar vid battre ekonomiskt lage.
- Undervisning i statistik. SPSS kommer inte att
vidareutvecklas for mac-datorer.
Skrivelse om alternativ och framtida hantering av
undervisning i statistik kommer att skickas till
institutionsstyrelsen .
c) Ledningsgrupp PSP 2019:3 och PSP 2019:4
Robert Holmberg lyfter:
- Genomgang av larandemal och examinationsformer.
- Kursutvarderingar.
§ 6 Meddelanden
a) RQ20

a) Robert Holmberg informerar om den kommande
utvarderingen av forskningen pa institutionen, ingaende i den
universitetsgemensamma utvarderingen, RQ20. Magnus
Lindgren haller i det.
I utvarderingen ska institutionen visa hur vi sakerstaller hog
kvalitet och utveckling.
En bedomarpanel ska tillsattas dar vi ska foresla lampliga
personer.
Text till sjalvvarderingen ska vara klar till
november/december.

§ 7 Tid for styrelsens planeringsmote i
augusti

Datum for styrelsens planeringsmote i augusti bestams till
onsdag 21 /8, kl 12-ca 16.30.

§ 8 Forslag att flytta styrelsemote 12
november till 19 november

Bestams att flytta motet i november till tisdag 19/ 11.

§ 9 Forslag kursplan, FoU:

Forslaget diskuteras och skickas ater till studierektor for
forskarutbildningen . Man onskar fortydliganden kring malen I
och 2.

Allmanna seminarieserien

Anna Hjalmers Mattsson lamnar motet kl 14.00

§ 10 Diskussion om f"orslag till
organisation av forskning

Motet diskuterar ingaende forslagets alla punkter.
Linnea Eng kommer till motet kl 14.40.
Sofia Bunke och Robert Holmberg bearbetar forslaget utifran
forda diskussioner och synpunkter och aterkommer till motet i
JU11I.

§ 11 Beslut om rutiner for tillsattning
av ledamoter i kommitteer

Motet diskuterar forslaget och antar forslaget med
fortydliganden att det ar prefekt som tillsatter ledamoter eller pa
delegation ledningsgrupper.
Dokumentet ska sedan laggas ut pa hemsidan.

§ 12 Diskussion om andrad
arendeordning pa styrelsemoten

Motet diskuterar forslag att andra ordningsfoljden i
dagordningen. Framfor allt galler det placeringen av protokoll
och minnesanteckningar fran ledningsgrupper och kommitteer.
Fragan ska tas upp igen pa motet i juni.
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§ 13 Ovrigt

I ovrigt inget.

Yid protokollet

Anita Lennerstedt

Justeras:

Rebecka Persson

