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SLUTGILTIGT Protokoll nr 6, 2022 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2022-10-18 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.) 
(x) Prodekanus professor Hans Hayden  
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(x) 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 
(x) Professor Anja Hirdman 
(  ) Alvi Suipov (studeranderepresentant) 
(x) Magnus Ahltorp (studeranderepresentant) 
(  ) Vakant, studerandeplats 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(  ) Professor Laura Alvarez  
(  ) Universitetslektor Anders Philipsson 
(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs 

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

Gruppsuppleanter för de studerande: 
(  ) Vakant studerandeplats  
(  ) Vakant studerandeplats 

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

(x) närvarande  

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: controller Emma Geira, personalhandläggare 
Kenneth Hjalmarsson och utbildningsledare Johanna Lindholm. 

Föredragande: Controller Emma Geira (p 7 b) dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 7 c, 
utbildningsledare Johanna Lindholm (p 8), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, p 9.  

Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Elie Wardini utses 

 

2.  Fastställande av dagordning. P 7 a utgår från dagordningen.  
Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens 
protokoll 2022-09-06 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2022-08-31 –
2022-10-06. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av områdesnämndens protokoll 
2022-09-28. 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av: 
 
a) Genomförda disputationer; 
 
a) nyantagna docenter; 
 
b) nyanställda lärare;  
 

Ingen åtgärd. 

7. Informationspunkter: 
 

 

a) Presentation av Filosofiska institutionen. 
 

Punkten utgår från dagordningen. 

b) Ekonomiinformation. 
Föredragande: Emma Geira 
 

Information om ekonomiutfall för tertial 2 samt 
för prognoser jmf med budget för 2022. 
Prognosen visar en underprestation på ca 6 mkr 
för Humanistiska fakulteten 2022.  
 

c) Information från dekanus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information från prodekanus Hans Hayden 

I förra veckan träffades dekanerna för de 
Humanistiska fakulteterna i Oslo, Köpenhamn 
Helsingfors och Stockholm. Mötet ägde denna 
gång rum i Oslo där dekanus och 
fakultetskanslichef Felicia Markus deltog. Vid 
mötet fördes bland annat diskussioner kring 
humanioras betydelse för miljö- och 
hållbarhetsfrågor, ekonomiska förutsättningar 
samt lärarutbildning. Läs mer i dekanbloggen 
 
Profilområdena ligger fortsatt på is i avvaktan 
på vidare besked från den nya regeringen. 
 
Ett av de större projektanslag som KAW nyligen 
har beviljat SU har gått till professor Anders 
Götherström vid institutionen för arkeologi och 
antikens kultur – Centrum för paleogenetik. 
 
BUF har tagit emot granskningsrapporter för de 
åtta utbildningar som utvärderas på forskarnivå. 
Ett uppstartsmöte för vidare beredning av dessa 
kommer att hållas snart. 
 
 

https://humfakdekaner.wordpress.com/
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 Rebus kommer att påbörja en intern diskussion 
kring SU:s kvalitetssäkringssystem. 
 

Information från vicedekanus Barbro Blehr BUGA kommer att hålla två heldagsmöten i 
nästa vecka för att påbörja beredningen av de 17 
granskningsrapporter som har inkommit för de 
utbildningar som nu utvärderas på grund- och 
avancerad nivå. 
 

Information från vicedekanus Stefan Helgesson Vid LUB:s senaste möte diskuterade man för- 
respektive nackdelar med distansundervisning.  
 
LUB har också förberett ett förslag till beslut i 
ON angående kompletterande stödåtgärder för 
studenter inom lärarutbildningarna. 

  
d) Information från fakultetskansliet. Ingen information.  

  
e) Information från studenterna. Ingen information. 

  
Beslutspunkter  

8. Anhållan från Filosofiska institutionen om 
dispens från fakultetens utlysnings- och 
antagningsprocess vid doktorandrekrytering 
(dnr SU FV-3697-22). 
Föredragande: Johanna Lindholm 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
bevilja Filosofiska institutionen dispens från 
fakultetens utlysnings- och antagningsprocess 
vid doktorandrekrytering enligt bilaga 11. 

  
9. Anhållan från Institutionen för lingvistik om 

att få ledigkungöra en anställning som adjunkt 
i teckenspråk (dnr SU FV-3772-22). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap 
att föreslå Rektor att en anställning som adjunkt 
i teckenspråk kan ledigkungöras. 

 
Punkten justeras omedelbart. 

  
10. Övriga frågor Inga övriga frågor. 

  
11. Sammanträdet avslutas. Ordföranden avslutar sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 

 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre Elie Wardini 
  

 
 


