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Motet inleds med att ordforande halsar valkommen och en
presentationsrunda.
§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Anna Hjalmers Mattsson.

§ 2 Dagordning

Dagordningen faststalls enligt utskick.

§ 3 Foregaende protokoll

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna.

§ 4 Uppf6ljning beslut och arenden

- Oversattning av protokoll. Robert Holmberg meddelar att det
ar institutionen som far sta for den kostnaden .
- I forslag att starka institutionens forskning skickades punkt 6
ater till ledningen; se protokoll 2019:5 , § 11 . En tidplan for
fortsatt utveckling av forskningsavdelningarna kommer under
hosten . Fragan tas upp pa forskarkollegiets mote 26/9.
- Det finns ett forslag till kursplan for en forskningspraktikkurs;
en del arbete aterstar. Planerad start for en sadan kurs ar ht20.

§ 5 Meddelanden

Robert Holmberg har inget att meddela.

§ 6 Kursplanegrupp ht19-vt20

Robert Holmberg presenterar forslag till kursplanegrupp for
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ht) 9-vt20; Jonas Bjiirehed intriider i stiillet for Martin Wolgast
som studierektor; for ovrigt iir ledamoterna desamma som
foregaende liisar: Susanna Vestberg, liirare, Henrik Levinsson,
studierektor, och Anita Lennerstedt, utbildningsadministrator,
studentposten iir vakant.
Motet faststiiller lagt forslag.

§ 7 Infor arbete med budget 2020

Robert Holmberg ger en kort overblick.
Nagra hallpunkter under hosten :
- 10/9, avstiimning forslag och beslut tagna under varen . For
beslut se protokoll 2019 :5, § 10.
- 25/9, kvalitets- och verksamhetsdialog med
fakultetsledningen .
- 15/10, niista motesdag, presentation av ekonomiskt liige och
prognos, eventuella inriktningsbeslut.
- 14/11 , presentation preliminiira budgetforslag och ekonomi
for alla anstiillda.
- 19/ I I, motesdag.
- 20/11, personaldag.
- 10/12, motesdag, beslut om budget 2020.
Osiikerhetsfaktorer:
- Yad blir vart uppdrag? Oklart hur antalet registrerade
studenter ska riiknas.
- Synen pa myndighetskapital, hur stor blir fakultetens
beskattning?
For undervisningssidan iir malet att inte bygga upp
myndighetskapital. Den langsiktiga ekonomiska planeringen
paverkas av beslut om rekrytering t ex av professorer och
lektorer. Andra fragor som behaver belysas iir hur
administrativa funktioner organiseras och hanteras pa
liimpligast siitt. Detta beror t ex balansen mellan liirares och
administratorers uppgifter.

Fortsatt diskussion och behandling pa niista mote 15/ 10.
Underlag ska gamed kallelsen .
§ 8 Protokoll fran ledningsgrupper och

minnesanteckningar fran kommitteer

a) Ledningsgrupp BVP 2019:3
Anna Hjalmers Mattsson lyfter:
- Arbetsmiljo; lokalerna, pressad situation for manga liirare.
- Kursutveckling.
- Ny utbildningsplan som ska triida i kraft ht20.
b) Ledningsgrupp Master 2019:3
Ase Innes-Ker lyfter:
- Antagningsprocessen iir arbetskriivande och sarbar vid
eventuell sjukdom, diirfor planeras utarbetande av back upplan.
- Utviirderingsmote av programmet planeras.
- Studenter viii ibland skriva uppsatsen pa annat hall vilket kan
ge problem vid handledning.
c) Internationaliseringskommitteen 190521
Sofia Bunke lyfter:
- CIM , internationalisering pa hemmaplan. lnstitutionen
behaver komma i gang med detta.
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§ 9 Ovrigt

I ovrigt inget.
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