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SLUTGILTIGT Protokoll nr 2, 2022 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2022-03-22 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (pp 1–7, 10–12) (ordf. pp 1–7, 10–12)  
(x) Prodekanus professor Hans Hayden (ordf. pp 8–9) 
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(  ) Professor Fanny Forsberg Lundell 
(  ) Universitetslektor Tove Nilsson Gerholm  
(x) Universitetslektor Jan Pedersen 
(x) Professor Elie Wardini  
(  ) Professor Jenny Berglund 
(x) Professor Mats Burström 
(x) Professor Thomas Götselius 
(  ) Professor Anja Hirdman  
(x) Johanna Koivunen (studeranderepresentant)  
(x) Alvi Suipov (studeranderepresentant) 
(  ) Vakant studerandeplats 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(x) Professor Laura Alvarez (tjg suppleant) 
(x) Universitetslektor Anders Philipsson (tjg suppleant) 
(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs  

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

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Vakant studerandeplats  
(  ) 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 och personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson. 

Föredragande: dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7 a, fakultetskanslichef Felicia Markus, p 7 b, 
personalhandläggare Charlotte Fowler pp 8–9, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson p10. 
Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Mats Burström utses. 

2.  Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2022-02-08. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2022-02-02 –
2022-03-09. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2022-02-02. 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av: 
a)  genomförda disputationer; 
 
b) nyantagna docenter; 
 
c)  nyanställda lärare;  
  
c) åtgärdsredovisningar. 
 

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter.  

a) Information från dekanus. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Med anledning av kriget i Ukraina uppkommer 
många frågor som rör studenter. 
Studentavdelningen leder en arbetsgrupp som 
har administrativt ansvar för frågorna. Felicia 
Markus representerar Områdeskansliet i 
arbetsgruppen. 
 
HFN kommer att få korta presentationer av 
fakultetens institutioner och vi kommer att 
inleda med den nya Institutionen för 
ämnesdidaktik. 
 
Under 2022 ska nya strategier tas fram för SU. 
Arbetet med nämndens strategier påbörjas under 
hösten. 
 
Med anledning av forskningspropositionens 
skrivelse om forskarskolor kommer 
representanter för Lund-, Uppsala- och 
Stockholms universitet mötas den 29 mars för 
en hearing om mindre språkmiljöer. 
 
Arbetet med profilområden kommer att läggas 
på is i avvaktan på mer information från 
departementet. 
 
Fakultetsledningens institutionsbesök med 
anledning av projektet Ekonomi i balans 
fortsätter under våren. En fråga att ha ett extra 
öga på gäller antagning av doktorander under 
2022. Utifrån det ekonomiska läget har vi 
tvingats vara restriktiva med antagning, men 
måste samtidigt beakta att miljöer inte utarmas. 
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 Vid områdesövergripande rådets internat 
diskuterades bland annat strategiarbete samt 
ekonomi- och budgetfrågor. 
 
Mentorsprogrammet på områdesnivå har fallit 
väl ut och kommer att erbjudas varje år istället 
för vartannat. 

  
Information från prodekanus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information från vicedekanus Barbro Blehr. 
 
 
 
Information från vicedekan Stefan Helgesson. 

Införandet av D-ispar har fått en lite skakig start. 
Det har uppstått ett antal problem som man nu 
arbetar med att åtgärda. 
 
I Rebus arbetar man nu med en handlingsplan 
för att möta UKÄ:s kritik av SU:s 
kvalitetssäkringssystem. Ett antal arbetsgrupper 
kommer att bildas för att föreslå lämpliga 
åtgärder för de områden som kritiserats. Hans 
Hayden leder arbetsgruppen som kommer att 
arbeta med Kursvärderingar för utbildning på 
forskarnivå. 
 
21/3 genomfördes ett profilseminarium om 
kontroversiella teman i vår undervisning. 
Seminariet var välbesökt och det finns skäl för 
att fortsätta diskutera ämnet. 
 
Lärarutbildningsberedningen (LUB) fortsätter 
diskussionen kring en möjlig omorganisation av 
UVK-kurserna. Mer underlag kommer att 
behövas för att kunna ta fram ett förslag. 
 
Civis har tecknat ett samarbetsavtal med sex 
afrikanska universitet.  
Läs mer om Civis och de kurser mm som 
erbjuds här: https://civis.eu/sv  

  
b) Information från fakultetskansliet. Anna Carlstedt, utbildningsledare, kommer att 

förstärka Humanistiska fakultetskansliet på 
halvtid under sex månader. 
 
Kallelse till Rektors prefektmöten har nu gått ut. 
Temat för våren är Strategier 2023-2026. 

  
c) Information från studenterna. Ingen information. 

  
Beslutspunkter  

8. Anhållan från Institutionen för slaviska och 
baltiska språk, finska, nederländska och tyska 
om att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i slaviska språk med 
inriktning mot rysk språkvetenskap (dnr SU 
FV-0935-22). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i slaviska 
språk med inriktning mot rysk språkvetenskap 
kan ledigkungöras.  

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

https://civis.eu/sv
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9. Anhållan från Institutionen för slaviska och 

baltiska språk, finska, nederländska och tyska 
om att få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i slaviska språk med 
inriktning mot rysk litteratur (dnr SU FV-
0936-22). 
Föredragande: Charlotte Fowler 

 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i slaviska 
språk med inriktning mot rysk litteratur kan 
ledigkungöras.  

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

  
10. Anhållan från Institutionen för kultur och 

estetik om att få ledigkungöra en anställning 
som universitetslektor i teatervetenskap (dnr 
SU FV- 0825-22). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson  
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i 
teatervetenskap kan ledigkungöras. 

 
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil 
fastställs i särskild ordning. 
 

  
11. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
  
12. Sammanträdet avslutas.  

 

 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 
 

 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre Hans Hayden 
 
 
 
 

 

 Mats Burström 
  

 
 
 
 

 
 


