
  Protokoll nr 5/2009 fört vid 
sammanträde med Humanistiska 
fakultetsnämnden 2009-06-09 

  
 

 Närvarande ledamöter: 
 Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid 

Söderbergh Widding, universitetslektor Tomas Björk, professor Barbro 
Blehr, universitetslektor Claudia Egerer, professor Eva-Carin Gerö, 
universitetslektor Päivi Juvonen, yrkeslivsrepresentant docent Anders 
Mellbourn, universitetslektor Bo Persson, studentrepresentant Olle Poignant, 
universitetslektor Ester Pollack, studentrepresentant Ingela Sjögren, forskare 
Louise Wallenberg (t.o.m. p. 5), studentrepresentant Åsa Wickholm, 
professor Elisabeth Wåghäll Nivre och studentrepresentant Lotta Wiklund 
Hedin. 

  
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Studentrepresentant Aron Ambrosiani, professor Anne-Marie Leander, 
universitetslektor Elisabeth Löfstrand, studentrepresentant Theresia 
Pettersson, professor Göran Rossholm och professor Elie Wardini, vilka 
meddelat förhinder. 

 
 Föredragande: 

 Dekanus Gunnar Svensson (pp 4, 9), controller Kheyrollah Akaber (p. 5a), 
kanslichef Peter Liljenstolpe (pp 5b-c, 6), personalhandläggare Magnus Liw 
(p. 7a), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 6b-d), 
utbildningsledare Alberto Tiscornia (p. 8). 

 
 Deltagande i överläggningarna: 

Christina Grefveberg, ST, och Barbro Sigfridsson, SACO.  
 

 Protokollförare: 
Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet. 
 

 Övriga närvarande:  
Inga övriga närvarande. 

  
 
Ärende Åtgärd 

 
1. Utseende av justerare.   Universitetslektor Bo Persson utses.  
  
2. Fråga om fastställande av 

föredragningslistan. 
Föredragningslistan fastställes.  
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3. Anmälan av 

 

  
 a) protokoll från Humanistiska 

fakultetsnämndens sammanträde 
2009-05-05;  

 
 
Ingen åtgärd. 

  
 b) delegationsbeslut fattade 2009-04-

29 – 2009-05-27;  
Ingen åtgärd.  

  
 c) genomförda disputationer;  Ingen åtgärd. 
  
 d) nyantagna docenter;  Ingen åtgärd. 
  
 e) nyanställda lärare.  Ingen åtgärd 

4. Meddelanden. 
Föredragande: Dekanus 

Informeras om 
 
- nationella dekanmötet i Karlstad den 14-
15 maj; 
- avsiktsförklaringen om nationell 
samverkan inom utbildningen inom 
humaniora; 
- innehållet i rapporten från SUHF:s 
språkgrupp 2008-2009; 
- planer på forskningssamverkan med 
Statens maritima museer; 
- stort forskningsbidrag från 
Wallenbergstiftelse till projektet "Fiction 
and figuration"; 
- utfallet inom programmet "Wallenberg 
Scholars". 

5. Ekonomiska frågor. 
 

a) Justeringar av presterade HÅS 
2008. Föredragande: Kheyrollah 
Akaber  

 

 
 
Informationspunkt. 
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b) Planer för eliminering av 
underskott från Institutionen för 
litteraturvetenskap och idéhistoria 
respektive Institutionen för franska, 
italienska och klassiska språk.  
Föredragande: Peter Liljenstolpe 

 
 

 

c) Ansökan från Institutionen för 
franska, italienska och klassiska språk 
om extra forskningsmedel. (Dnr SU 
113-1175-09).  
Föredragande: Peter Liljenstolpe 

 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att uppdra åt dekanus att efter samråd med 
institutionerna fastställa begärda planer 
för eliminering av underskott.  
Det uppdras vidare åt dekanus att göra 
regelbunden uppföljning och åt 
institutionerna att halvårsvis till nämnden 
rapportera hur arbetet med eliminering av 
underskotten fortskrider. 
 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att bevilja ansökan i den del som avser 
lokalkostnader, motsvarande 121 tkr. 

6. Skrivelse från rektor angående CPAS 
framtid. (Dnr SU 301-2574-09) 
Föredragande: Peter Liljenstolpe 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att tillstyrka rektors förslag enligt bilaga 
16. 
Punkten justeras omedelbart. 

7. Anställningsärenden. 

 a) Fråga om ledigkungörande av 
anställning som forskarassistent i 
historia, särskilt genushistoria. (Dnr 
SU 614-1355-09)  
Föredragande: Magnus Liw 

 b) Fråga om ledigkungörande av 
anställning som universitetslektor i 
nederländska. (Bordlagt ärende vid 
sammanträdet 2009-03-03) (Dnr SU 
612-1442-09)   
Föredragande:Kenneth Hjalmarsson 

 
 
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att en anställning som forskarassistent i 
historia, särskilt genushistoria, får 
ledigkungöras.  
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att en anställning som universitetslektor i 
nederländska får ledigkungöras. 
Punkten justeras omedelbart. 

 

 c) Fråga om ledigkungörande av en 
anställning som universitetslektor i 
teoretisk filosofi med inriktning mot 

logik. (Dnr SU 612-1444-09) 
Föredragande:Kenneth Hjalmarsson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att en anställning som universitetslektor i 
teoretisk filosofi med inriktning mot logik 
får ledigkungöras.  

 

 d) Fråga om ledigkungörande av en 
anställning som professor i historia, 
särskilt idrottshistoria. (Dnr SU 612-
1443-09)  
Föredragande:Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att en anställning som professor i historia, 
särskilt idrottshistoria, får ledigkungöras. 
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8. Utbildningsärende. 

Utbildningsplan för kandidatprogram 
i mellanöstern- och nordafrikastudier.  
Föredragande: Alberto Tiscornia 

 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar 
att fastställa utbildningsplan för 
Kandidatprogram i mellanöstern- och 
nordafrikastudier (HMESK) enligt bilaga 
17. 

9. Rapport angående HSV:s 
ämnesutvärderingar. 
Föredragande: Dekanus 

 

Informationspunkt. 

10. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
Karin Hedberg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Gunnar Svensson     Bo Persson 


