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Till justeringsperson utses Martin Backstrom. 

Dagordningen faststalls med foljande tillagg: § 6 a) Ny 
studierektor for forskarutbildningen. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

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

Jens Knutsson och Catharina Strid anlander till motet kl 14.20. 

a) Ledningsgrupp FK 2019:3 
Henrik Levinsson lyfter: 
- Fortsatt arbete med temakurserna. 
- Fortsatta diskussioner kring graderade betyg. 

b) Ledningsgrupp PPT 2019:2 
Catharina Strid lyfter: 



§ 6 Meddelanden 
a) 

§ 7 Examinatorer ht19 

§ 8 Kursutbud vt20 

§ 9 Motestider vt20 

§ 10 Ekonomi: 
a) Diskussion kring langsiktig 
planering 
b) Forslag infor budget 2020 

§ 11 Forslag att starka 
institutionens forskning 

§ 12 Forslag att utreda mojlighet att 
kalla professor 

§ 13 Forslag andrad dagordning 
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- Kursvarderingar for term in I gicks igenom. 
- Examensarbeten diskuterades utifran bland annat GDPR och 
etikprovning. 
- Enligt nuvarande utbildningsplan ska studenten arbeta 50%. 
Fragan ar hur det ska foljas upp och hanteras. 

c) Ledningsgrupp PSP 2019:5 
Martin Wolgast lyfter : 
- Andringar av kursplaner och kurslitteratur infor ht 19. 
- Langsiktiga satsningar beroende pa ekonomi. 

d) Ledningsgrupp Master 2019:2 
Ase Innes-Ker lyfter: 
- Studieverkstaden som resurs vid uppsatsskrivande. 

a) Robert Holmberg meddelar att Ase Innes-Ker blir ny 
studierektor for forskarutb ildningen . 

Motet bifaller lagt forslag efter korrektur. 

Motet bifaller lagt forslag efter korrektur. 

Fragan stalls om hur uppdragsutbildningar ska hanteras. 

Motet bifaller lagt forslag. 

a) och b) Robert Holmberg presenterar forslag till langsiktig 
ekonomisk planering, se underlag och forslag
konsekvensanalys; forslag framtaget av arbetsgrupp och efter 
diskussioner i olika ledningsgrupper. Styrelsens uppdrag ar att i 
budget prioritera. 

Fortsatta diskussioner ska foras pa internatet och styrelsens 
halvdag, bada i augusti. 

Det foreslas tre atgarder att fatta beslut om nu: 
I . Resurser for utvecklat statistik/metodstod. Beslut om bifall. 
2. Minst 2 postdok. Andras till 2 postdok. Beslut om bifall. 
3. Minst ett bitradande lektorat. Beslutas att tillsattning ska in i 
annan ekonomisk planering. 

lngela Steij Stalbrand lamnar motet kl 15.15 . 

Robert Holmberg presenterar forslagen, fordelade pa atta 
punkter som gas igenom och blir fortydligade . 

Efter diskussion beslutas foljande: punkt I, 2, 3, 4, 5, 7 och 8 
bifalles. Punkt 6 skickas ater till ledningen for att ta fram 
konkreta atgarder for att vitalisera avdelningarna. 

Motet ger prefekten i uppdrag att utreda mojligheterna. 

Efter diskussion beslutar motet att under ht 19 prova andrad 
ordningsfoljd sa att punkten ledningsgruppers protokoll och 
kommitteers minnesanteckningar placeras sist. 

Catharina Strid lamnar motet kl 15 .50. 



§ 14 Avtackning ledamoter 

§ 15 Ovrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Sanela Lulic och Linnea Eng avtackas for sina insatser som 
studentrepresentanter. 
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Martin Wolgast, avgaende studierektor, avtackas a det varmaste 
for gedigen insats for institutionen och deltagande i motena. 

I 6vrigt inget. 

Justeras: 

.//~ f~,.1.A-
Martin Backstrom 


