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SLUTGILTIGT Protokoll nr 7, 2021 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2021-12-14 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf. pp 1-7, 9-11, 13-17) 
(x) Prodekanus professor Hans Hayden (ordf. pp 8, 12) 
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(  ) Professor Fanny Forsberg Lundell 
(x) Universitetslektor Tove Nilsson Gerholm  
(x) Universitetslektor Jan Pedersen 
(x) Professor Elie Wardini  
(x) Professor Jenny Berglund 
(x) Professor Mats Burström 
(x) Professor Thomas Götselius 
(  ) Professor Anja Hirdman  
(x) Johanna Koivunen (studeranderepresentant)  
(x) Nicole Vickers (studeranderepresentant)  
(  ) Vakant studerandeplats 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(  ) Professor Laura Alvarez  
(  ) Universitetslektor Anders Philipsson 
(x) Universitetslektor Karolina Wirdenäs (tjg suppleant) 

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena: 
(x) Professor Henrik Lagerlund (tjg suppleant) 
(  ) Universitetslektor Mattias Tydén 
(  ) Biträdande lektor Marie Ulväng 

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Edvin Vetterfalk Strömblad 
(  ) Vakant studerandeplats 

Deltagande fackliga representanter: 
(x) Daniel Bergvall (ST)  
(x) Mimmi Larsson (Lärarförbundet) (suppleant) 
(x) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) 
(  ) Gabriella Höstfält (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande digitalt via mötestjänsten Zoom. 

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, personalhandläggare 
Charlotte Fowler, controller Emma Geira, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, 
forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra Persson. 

Föredragande: dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7 a, 9, studeranderepresentant Johanna Koivunen, p 
7c, Controller Emma Geira p 8, handläggare Sandra Persson p 10, forskningssekreterare Lars Nordgren, p 
11, personalhandläggare Charlotte Fowler p 12, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, pp13-15. 
Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Tove Nilsson Gerholm utses. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2021-11-09. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2021-11-03 –
2021-12-01. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2021-11-10. 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av: 
a)  genomförda disputationer; 
 
b) nyantagna docenter;  
  
c) nyanställda lärare; 
 
d) årsredovisning 2020 för Nordiska 
Latinamerikainstitutet. 

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter.  

a) Information från dekanus. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Universitetsledningen har genomfört 
kvalitetsdialoger med Filosofi, Historia, 
Institutet för social forskning, Kriminologi och 
Nationalekonomi. 
 
Koordinerande granskare är utsedda för 
fokusutvärderingarna av Institutionen för  
Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier och 
Statistiska institutionen. 
 
På dagordningen vid områdesövergripande rådet 
den 15 november: 
- Ekonomi i balans 
- JiSU-arbetet 
- Doktorander och handledare ur ett 

jämställdhetsperspektiv 
- Jämställdhetspolicy 
- Forskarstöd för datahantering 
 
På dagordningen vid Universitetsstyrelsen 3 
december: 
- Process för utseende av prorektor 
- Internrevisionsplan 
- Revisionsrapport för Ekonomi i balans 
- Lokalförsörjningsplan 
- Hantering av IT-incidenter 
 
H-områdets satsning på mentorsseminarier om 
forskningsansökningar är nu avslutad efter tre 
mycket bra seminarier. 
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 Problemen med d-ISP:ar kommer att behandlas i 
den sk. ITS-gruppen. 
 
Den nya Institutionen för ämnesdidaktik: 
- Prefekter är utsedda: prefekt, Anna 

Chryssafis, stf prefekt, Tony Hansson, bitr. 
prefekt, Ulrika von Schantz.  

- Ledamöter till programråden och Ruva är 
också utsedda. 

 
Regeringens förslag angående profilområden 
kommer att bli verklighet. Fakultetsledningen 
kommer att arbeta vidare efter nyår med de 
förslag som inkommit.  
 
Nytt postdoc-avtal möjliggör förlängning av 
tvåårig anställning med ett år. 
 
Inga nya hedersdoktorer kommer utses för 2022. 
De som utsågs 2020 kommer att promoveras i 
höst. 
 
Inför 2022 aviseras ökade hyreskostnader samt 
en höjning av avgift för IT-access. 
 
Med anledning av det rådande Covid-läget: 
Avsteg från kursplaner är fortsatt möjligt att 
göra för VT22. För aktuell information om SU:s 
ställningstaganden och beslut, se SU:s webb. 

  
Information från prodekanus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information från vicedekan Stefan Helgesson. 

Buf:s sammantagna intryck av de 
mittuppföljningssamtal som genomförts av 
utvärderade forskarutbildningar är gott. 
Forskarutbildningarna fungerar väl. Det finns 
dock en diskrepans mellan volymen av 
doktorander mellan samfak och humfak. 
 
Den universitetsgemensamma 
kvalitetskonferens som genomfördes i november 
föll ut väl. Stort fokus lades på hur lärosätet bäst 
förvaltar förvärvade erfarenheter och arbetar 
vidare framåt utifrån dessa. 
 
Vid BULA:s senaste möte diskuterades förslag 
för att förbättra genomströmningen inom 
lärarutbildningen. 

  
b) Information från fakultetskansliet. Ingen information. 

  
c) Information från studenterna. Humanistiska fakultetsrådet har haft sitt årsmöte 

och utsett studentrepresentanter för 2022. 
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Beslutspunkter 

 

8. Budget 2022 för Humanistiska 
fakultetsnämndens verksamhetsområde (dnr 
SU FV-4421-21). 
Föredragande: Emma Geira 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa budget för 2022 i enlighet med bilaga 
24. 
 
Det antecknas till protokollet att dekanus 
Elisabeth Wåghäll Nivre inte deltog i 
diskussionen om småämnesstöd samt inte deltog 
i eller närvarade vid beslutet. 
 

  
9. Ny organisatorisk hemvist för Språkstudion 

(dnr SU FV-3915-21). 
Föredragande: Dekanus 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
Språkstudion flyttas 220101 till Institutionen för 
lingvistik. (Bilaga 25). 
 

  
10. Utvärdering av Centrum för Kanadastudier 

(dnr SU FV-1744-21). 
Föredragande: Sandra Persson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden föreslår för 
Områdesnämnden för humanvetenskap att 
föreslå rektor att verksamheten vid Centrum för 
Kanadastudier ska fortsätta (bilaga 26). 
 

  
11. Förslag till utbud av fakultetsgemensamma 

kurser inom Humanistiska fakultetens 
forskarskola för läsåret 2022–2023. 
Föredragande: Lars Nordgren 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa utbud för läsåret 2022–2023, samt att 
kurserna i förekommande fall inrättas och att 
deras finansiering fastställs, i enlighet med 
bilaga 27. 
 

  
12. Anhållan från Institutionen för slaviska och 

baltiska språk, finska, nederländska och tyska 
om att få ledigkungöra en anställning som 
professor i finska (dnr SU FV-4410-21). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som professor i finska kan 
ledigkungöras.  

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
 
Det antecknas till protokollet att dekanus 
Elisabeth Wåghäll Nivre inte närvarade vid eller 
deltog i beslutet. 
 

  
13. Anhållan från Filosofiska institutionen om att 

få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i praktisk filosofi (dnr SU 
FV- 4203-21-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor praktisk 
filosofi kan ledigkungöras.  

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning 

  
14. Anhållan från Historiska institutionen om att 

få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i historia med inriktning 
mot globalhistoria (dnr SU FV-4417-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i historia med 
inriktning mot globalhistoria kan ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
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15. Anhållan från Historiska institutionen om att 
få ledigkungöra en anställnings om 
universitetslektor i historia med inriktning 
mot digital historia (dnr SU FV-4416-21). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i historia med 
inriktning mot digital historia kan 
ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 

  
16. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
  
17. Sammanträdet avslutas. Ordföranden tackar alla för det gångna året med 

speciellt tack till Nicole Vickers som nu avslutar 
sitt uppdrag, önskar alla God jul och avslutar 
mötet. 

 

 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 
 

 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre pp 1-7, 9-11, 13-17  
 
 
 
 

 

Hans Hayden pp 8, 12 Tove Nilsson Gerholm 
 
 


