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Protokoll nr 4, 2020 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2020-06-03 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf) 
(x) Prodekanus professor Hans Hayden  
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Ken Benson 
(x) Universitetslektor Fanny Forsberg Lundell 
(x) Professor Mattias Heldner 
(x) Professor Stefan Helgesson 
(  ) Professor Anja Hirdman 
(x) Universitetslektor Ulrika Von Schantz 
(  ) Professor Johnny Wijk 
(  ) Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot) 
(  ) Ebba Holm (studeranderepresentant) 
(x) Sara Lundmark (studeranderepresentant) 
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant) 
(x) Tony Westling (studeranderepresentant) 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(  ) Universitetslektor Jan Pedersen 
(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs 
(  ) Vakant 

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena: 
(  ) Professor Erik Angner  
(  ) Professor Mats Burström 
(x) Professor Thomas Götselius (tjg suppleant) 

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Peter Fröberg 
(x) Jessika Rogeland, studiebevakare, Stockholms universitets studentkår (tjg suppleant) 
 
Deltagande fackliga representanter: 
(x) Daniel Bergvall (ST)  
(  ) Vakant (ST) (suppleant) 
(  ) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) 
(  ) Ingrid Lander (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande (via mötesverktyget Zoom) 

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, handläggare 
Sandra Eriksson, personalhandläggare Charlotte Fowler, controller Emma Geira, 
personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, utbildningsledare Johanna Lindholm, utbildningsledare 
Ulrika Nilsson, forskningssekreterare Lars Nordgren och utbildningsledare Rikard Skårfors (pp 1-9). 

Föredragande: dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre pp 8a, 10, fakultetskanslichef Felicia Markus p 
8b,  studeranderepresentanter Nicole Vickers, Tony Westling och Jessika Rogeland p 8 c, 
utbildningsledare Rikard Skårfors p 9, controller Emma Geira 11, personalhandläggare Kenneth 
Hjalmarsson, p 12. 
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Barbro Blehr utses. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2020-04-28. 

Ingen åtgärd. 

4.. Anmälan av delegationsbeslut 2020-04-22 –
2020-05-20. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2020-05-06. 

Ingen åtgärd. 

6.  Anmälan av: 

a)  genomförda disputationer;  

b) nyantagna docenter;  

c) nyanställda lärare. 

Ingen åtgärd. 

7. Anmälan av verksamhetsberättelse 2019 för 
Tolk- och översättarinstitutet.  

Ingen åtgärd. 

8. Informationspunkter:  

a) Information från dekanus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Områdesövergripande rådets möte den 18 
maj stod bland annat ekonomi i balans, plan för 
jämställdhetsintegrering, universitetets 
åtgärdsplan samt handläggningsordning för 
etablering och avveckling av kurser på 
dagordningen. Överbibliotekarie Wilhelm 
Widmark talade även om Open access- 
publicering vid SU 2019 och lagring av 
forskningsdata. 
 
Den centrala krisledningsgruppen sammanträder 
nu endast en gång i veckan för 
informationsutbyte och samordning. Så sker 
också under sommarmånaderna. 
 
Också OM-gruppen fortsätter sitt arbete 
veckovis med samordning av beslut och 
rekommendationer i frågor som gäller 
kärnverksamheten (utbildning och forskning). 
 
Fakultetsledningen träffar också prefekterna för 
avstämning varje vecka.  
 
Besked till sökande av medel för samarbete med 
Cambridge kommer att skickas ut inom de 
närmsta dagarna. Ett par sökande kommer även 
att erbjudas att förtydliga (utöka) sin ansökan 
inför ny bedömning. Ny utlysning kommer 
under nästa år. 
 
För löpande information, följ gärna 
Dekanbloggen. 
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Information från prodekanus och 
vicedekaner 

Stipendienämnden har haft sammanträde och 
lämnat förslag till rektor avseende innehavare av 
donationsstipendier samt stipendier inom Anna 
Ahlström och Ellen Terserus stiftelse. 
 
Forskarskolans utskott har haft sitt sista 
sammanträde (under förutsättning att nämnden 
idag beslutar om ny modell för forskarskolan). 
 
Stockholms universitet arbete med 
självvärderingen inför UKÄ:s utvärdering 
fortgår och kommer att bli klar i tid. 
 
Fakulteten arbetar med en översyn av 
utbildningen på avancerad nivå och ett material 
kring detta har nu gått ut till institutionerna för 
kommentarer. 
 

b) Information från fakultetskansliet. Mattias Larsson har nu avslutat sitt vikariat på 
kansliet. 
 
Sandra Eriksson (staben) som är åter från 
föräldraledighet, kommer att förstärka kansliet 
framöver. 
 

c) Information från studenterna. Doktorandrådet har lämnat en skrivelse till 
universitetsledningen kring doktorandernas 
situation under våren på grund av covid-19. 
Många doktorander upplever att de behöver 
extra stöd för att kunna fullfölja sin utbildning 
på utsatt tid. 
 
Fakultetsrådet har valt nya representanter (till 
vakanta poster). 
 
Ny ordförande på studentkåren är Sofia 
Holmdahl. Ny vice ordförande är Elis Wibacke. 
 
Studentkåren kommer att genomföra en 
omorganisation, bland annat avskaffas 
studiebevakarna. Mer information om den nya 
organisationen kommer att delges av presidiet 
längre fram. 
 
Jessika Rogeland lämnar sin post som 
studiebevakare och tackas liksom övriga 
studeranderepresentanter i nämnden för sina 
goda insatser under året som gått. 

  

Beslutspunkter  

9. Besluts- och delegationsordning för 
Humanistiska fakultetsnämndens 
verksamhetsområde (dnr SU FV-1.2.3-2237-
20). 
Föredragande: Rikard Skårfors 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa Besluts- och delegationsordning för 
Humanistiska fakultetsnämndens 
verksamhetsområde att gälla från och med 
2020-07-01 i enlighet med bilaga 28. 
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10.  Förslag till ny modell för Humanistiska 

fakultetens forskarskola (dnr SU FV- 1.1.2-
2408-20).  
Föredragande: Dekanus 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
Humanistiska fakultetens forskarskola får ny 
modell i enlighet med bilaga 29. 
 

  
11. Ny modell för återbetalning vid 

underprestation vid Humanistiska fakulteten 
(dnr SU FV-1.1.4-2247-20). 
Föredragande: Emma Geira 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa modell för återbetalning vid 
underprestation vid Humanistiska fakulteten 
enligt bilaga 30. 
 
Punkten justeras omedelbart. 

  
12. Anhållan från Tolk- och översättarinstitutet 

vid Institutionen för svenska och 
flerspråkighet om att få utlysa två 
anställningar som universitetslektor i 
översättningsvetenskap med inriktning mot 
tolkning, varav en med särskild inriktning mot 
konferenstolkning (dnr SU FV- 2084-20; - 
2085-20). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att två 
anställningar som universitetslektor i 
översättningsvetenskap med inriktning mot 
tolkning, varav en med särskild inriktning mot 
konferenstolkning, kan ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att 
anställningsprofiler fastställs i separat beslut. 
 

  
13. Övriga frågor. 

 

Inga övriga frågor. 

14. Sammanträdet avslutas. Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar 
alla en frisk och glad sommar. 

 

 

 

 
 

Vid protokollet:  

 
 
 
 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Elisabeth Wåghäll Nivre  Barbro Blehr 
 
 


