
Protokoll nr 5, 

2021  2021-11-09 

SLUTLIG  

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

Ordinarie ledamöter 
(1) Professor Yvonne Svanström, dekan
(2) Professor Jonas Häckner, prodekan
(1) Docent Lena Hübner, vicedekan
(2) Professor Magnus Nermo, vicedekan
(2) Universitetslektor Diana Berthén
(1) Professor Mats Börjesson
(2) Docent Carina Carlhed Ydhag
(a) Professor Felipe Estrada
(a) Professor Håkan Fischer
(1) Docent Maria Frostling
(1) Universitetslektor Ulf Jansson
(1) Docent Anna Seim
(1) Professor Mikael Rostila
(1) Professor Göran Sundström
(2) Professor Jelena Zdravkovic

Ordinarie studentrepresentanter 
(2) Beatrice Barna (student)
(2) Ebba Blåvarg (doktorand)
(2) Emma Harborn (student)
(2) Ali Mohamed(doktorand)

Gruppsuppleanter 
(2) Universitetslektor Michael Carlson Tjg suppleant

(2) Professor Markus Jäntti
(a) Professor Staffan Furusten
(2) Universitetslektor Emelie Shanks Tjg suppleant

() Professor Jakob Svensson

Gruppsuppleanter för de studerande 
() Elena Dingu-Kyrklund (doktorand) 
() Viktor Elm (doktorand)  
(a) Karol Khalaf (student)
() Mikaela Nyström (student)

Deltagande fackliga representanter: 
(2) Petros Gougoulakis (Saco/Sulf)
(2) Claes Granmar (Saco/Sulf)
(1) Christina Edelbring (ST/OFR)
() Gudrun Hellström (Lärarförbundet/OFR)

(1) närvarande fysiskt
(2) närvarande via e-länk
(a) anmält förhinder
(e) ej anmält förhinder (gäller endast ordinarie
lärarrepresentanter)

Övriga närvarande: Fakultetskanslichef Karin Hansson, stf. fakultetskanslichef Anna Nyberg, 
handläggare Hans Rosenberg, handläggare Johan Magnéli, utbildningsledare Kristina Nilsson 
Björkenstam, handläggare Nathaniel Morris, controller Gun-Britt Norberg. 

Föredragande: Nathaniel Morris p 5-8, Anna Nyberg p 9, Johan Magnéli p 11-12, Hans Rosenberg p 13. 
Protokollförare: Hans Rosenberg 

ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 

1. Fastställande av dagordning. Punkt 10 utgår. Dagordningen fastställs i övrigt. 

2. Utseende av justeringsperson. Docent Maria Frostling utses. 

3. Anmälan av:
a) delegationsprotokoll punkt 143- 267.
b) disputerade
c) docenter
d) anställda

Läggs till handlingarna. 



Informationspunkt  

4. Dekanus. Information. 

Beslutspunkter 
  

5. Förslag till anställningsprofil för en 

universitetslektor i internationella 

relationer vid Institutionen för ekonomisk 

historia och internationella relationer  

(SU FV-3524-21). 

Facklige representanten Claes Granmar anmärkte att 

formuleringen om ”lämplighet i övrigt” i 

behörighetskraven i mall för anställningsprofil, är vag 

och önskade det att togs till protokollet. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att   

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

6. Förslag till anställningsprofil för en 

universitetslektor i ekonomisk historia vid 

Institutionen för ekonomisk historia och 

internationella relationer  

(SU FV-3525-21). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att   

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

7. Förslag till anställningsprofil för en 

professor i ekonomisk historia vid 

Institutionen för ekonomisk historia och 

internationella relationer  

(SU FV-3526-21). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att   

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

8. Förslag till anställningsprofil för en 

professor i internationella relationer vid 

Institutionen för ekonomisk historia och 

internationella relationer  

(SU FV-3527-21). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att   

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

9. Minsta upplaga av tryckt avhandling. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att 

sänka den minsta tryckta upplagan av varje avhandling 

till 72 exemplar, varav 60 exemplar utgör den 

fakultetsbestämda upplagan. 

10. Revidering av anvisningar för sakkunniga 

vid ansökan om befordran till 

universitetslektor och professor  

(SU FV-4584-20). 

Bordlägges. 



11. Förslag till anställningsprofil för en 

biträdande universitetslektor i 

företagsekonomi med inriktning 

management och organisation  

(SU FV-3881-21). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 

- att under rubriken Huvudsakliga arbetsuppgifter 

ändra ”De huvudsakliga arbetsuppgifterna i detta 

biträdande lektorat är att bedriva undervisning 

(49%) och forskning (51%)” till ”De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna i detta biträdande 

lektorat är att bedriva forskning (51%) och 

undervisning (49%)”.  

- att ”med” tas bort i anställningens titel.  

- att i övrigt fastställa anställningsprofil enligt 

institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

12. Förslag till anställningsprofil för en 

biträdande universitetslektor i 

företagsekonomi med inriktning 

management och organisation  

(SU FV-3882-21). 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar 

- att under rubriken Huvudsakliga arbetsuppgifter 

ändra ”De huvudsakliga arbetsuppgifterna i detta 

biträdande lektorat är att bedriva undervisning 

(49%) och forskning (51%)” till ”De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna i detta biträdande 

lektorat är att bedriva forskning (51%) och 

undervisning (49%)”.  

- att ”med” tas bort i anställningens titel.  

- att i övrigt fastställa anställningsprofil enligt 

institutionens förslag.  

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

13. Förslag till anställningsprofil för en 

biträdande universitetslektor i 

statsvetenskap med inriktning offentlig 

förvaltning  

(SU FV-3873-21). 

Ärenderubriken i dagordningen är felaktig, korrekt rubrik 

är: Förslag till anställningsprofil för en biträdande 

universitetslektor i statsvetenskap. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att   

fastställa anställningsprofil enligt institutionens förslag. 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

14. Övriga frågor Inga övriga frågor. 

 

15. Sammanträdet avslutas. Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet:  

Hans Rosenberg  

 

Justeras: 

 

Yvonne Svanström Maria Frostling 

 


