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Protokoll nr 6, 2020 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2020-10-13 
 

 

 
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) Professor Fanny Forsberg Lundell  
(x) Professor Mattias Heldner 
(x) Professor Stefan Helgesson 
(x) Professor Anja Hirdman 
(x) Universitetslektor Ulrika Von Schantz 
(x) Professor Johnny Wijk 
(x) Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot) 
(x) Johanna Koivunen (studeranderepresentant) 
(x) Marisa Payva (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 
(  ) Professor Thomas Götselius  

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Peter Fröberg 
(  ) Vakant 
 
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:  
Kanslichef Fredrik Oldsjö, Samordningssekretariatet för Stockholm trio (pp 1-2, 7 a). Från 
Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, , personalhandläggare 
Kenneth Hjalmarsson, utbildningsledare Johanna Lindholm och forskningssekreterare Lars 
Nordgren. 

Föredragande: Kanslichef Fredrik Oldsjö, p 7 a, dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7 b, 
fakultetskanslichef Felicia Markus p 7 c,  vicedekan Ken Benson p 7 e, forskningssekreterare Lars 
Nordgren pp 7 f, 9,  handläggare Yliali Asp, p 8, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, p 10. 

Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  

1. Utseende av justeringsperson. Fanny Forsberg Lundell utses. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2020-09-08. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2020-09-02 –
2020-09-30. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2020-09-16. 

Ingen åtgärd. 

6.  Anmälan av: 

a)  genomförda disputationer;  

b) nyantagna docenter;  

c) nyanställda lärare. 

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter:  

a) Stockholm trio. 
Föredragande: Fredrik Oldjsö 

Informationspunkt. 

  

b) Information från dekanus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den arbetsgrupp som under ledning av prorektor 
Clas Hättestrand har utrett styrning och 
organisation av lärarutbildningen vid SU har nu 
avgivit sitt förslag. Detta har gått ut på remiss 
till fakultetens alla institutioner. Sista svarsdag 
till ledningssekretariatet är den 31/12. 
 
Intervjuer pågår med kandidater till 
föreståndarskapet för Accelerator. Bengt Novén 
avgår vid årets slut. Förhoppningsvis kan ett 
förslag till ny föreståndare läggas till rektor i 
slutet av oktober. 
 
WASP-HS lyste i våras ut medel till lärosätena 
att söka för att tillsätta en biträdande lektor med 
fokus på AI inom det humanvetenskapliga 
området. Det har visat sig vara svårt för 
humanister att få del i de medel som finns i den 
stora WASP-HS-satsningen. Detta har 
diskuterats i styrelsen för WASP-HS och 
kommer att granskas närmare. 
 
Dekanus har tillsammans med Avdelningen för 
forskningsstöd besökt AMT för att tala om hur 
man kan öka andelen extern 
forskningsfinansiering. 
 
Ett första profilseminarium har ägt rum digitalt 
till temat: Hinder och möjligheter för ökad 
genomströmning i lärarutbildningen. 
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Information från prodekanus. 

Höstens OR-internat kunde hållas i Sigtuna. 
OR:s ledamöter deltog på plats medan 
föredragande deltog via Zoom. Budgetfrågor 
upptog en stor del av internatet som dock också 
diskuterade revideringen av SU:s riskanalys, 
internationaliseringsarbetets organisation och 
den klimatfärdplan som håller på att tas fram.  
 
Mötena med den centrala krisledningsgruppen 
läggs på is tills vidare då det just nu inte finns så 
många frågor för gruppen att ta ställning till. 
Den s.k. OM-gruppen fortsätter dock träffas 
varje vecka. 
 
SU kommer att få betydligt mer medel till 
utbildning under kommande år. Det finns 
således all anledning för institutionerna att 
fundera över om de kan ta på sig utökade 
utbildningsuppdrag. Bland annat kommer 
satsningar på avancerad nivå och inom livslångt 
lärande. 
 
Rebus arbetar vidare med Stockholms 
universitets självvärdering av 
kvalitetssäkringssystemet som ska lämnas till 
UKÄ. 
 
N-området har utarbetat en bilaga till ISP-
formuläret för dokumentation av Covid-19- 
relaterade problem. BUF kommer att titta på 
denna och se om det är något som kan vara 
aktuellt att införa även inom H-området. 
 
BUF sammanställer just nu en enkät med frågor 
relaterade till några av examensmålen för 
forskarutbildning. Enkäten har gått ut till alla 
forskarutbildningsämnen. 

  
c) Information från fakultetskansliet. Valresultatet för val av dekanat och 

fakultetsnämnd finns nu publicerat på 
fakultetens webb. Valdeltagandet uppgick till 
51%. 
 
Under Controller Emma Geiras frånvaro tar 
Felicia hand om frågor ställda till 
controlleradressen. 
 
Johannes Hartvigson, Institutionen för 
ekonomisk historia och internationella 
relationer,  kommer att förstärka 
områdeskansliet på deltid några månader för 
administration av de extra medel som tilldelas 
området i olika utbildningssatsningar. 

  
d) Information från studenterna. Ingen information. 
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e) Utredningen av lärarutbildningens 
organisation. 
Föredragande: Ken Benson 

Informationspunkt. 
 
 

  
f) Humanistiska fakultetens forskarskola. 

Föredragande. Lars Nordgren 
Informationspunkt. 

  

Beslutspunkter  

8.  Fastställande av periodindelning för läsåret 
2021/2022 (dnr SU FV-3173-20). 
Föredragande: Yliali Asp 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa periodindelning för läsåret 2021/2022 i 
enlighet med rektors rekommendationer (RF 
2020-09-03). 

 
Höstterminen (2021-08-30 – 2022-01-16)  
Terminsdel A: Måndag 30/8  
Terminsdel B: Torsdag 30/9  
Terminsdel C: Måndag 1/11  
Terminsdel D: Torsdag 2/12  

 
Vårterminen (2022-01-17 – 2022-06-03)  
Terminsdel A: Måndag 17/1  
Terminsdel B: Torsdag 17/2  
Terminsdel C: Tisdag 22/3  
Terminsdel D: Måndag 2/5 

 
Datum anger gemensamma starttider för 
respektive terminsdel 

  
9. Förslag till tillägg i utbud av 

fakultetsgemensamma kurser inom 
Humanistiska fakultetens forskarskola VT21. 
Föredragande: Lars Nordgren 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
forskarskolan ska erbjuda kurser enligt bilaga 
36, samt delegera till dekanus att besluta om att 
inrätta kurs i enlighet med samma bilaga. 

 
Punkten justeras omedelbart. 
 

  
10. Anhållan från Institutionen för mediestudier 

om att få anställa två på den nyligen 
ledigkungjorda anställningen som 
universitetslektor i filmvetenskap (dnr SU 
FV-3308-20). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
Institutionen för mediestudier får anställa två på 
den ledigkungjorda anställningen. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
 

  
11. Övriga frågor. 

 

 

 

Inga övriga frågor. 

12. Sammanträdet avslutas. Ordföranden avslutar sammanträdet. 
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Vid protokollet:  

 
 
 
 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Elisabeth Wåghäll Nivre  Fanny Forsberg Lundell 
 
 
 
 


