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SLUTGILTIGT Protokoll nr 1, 2023 
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2023-02-14 
 

 

 
Ordinarie ledamöter:  
(x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.) 
(  ) Prodekanus professor Hans Hayden  
(x) Vicedekanus professor Barbro Blehr  
(x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson 
(  ) Professor Fanny Forsberg Lundell  
(x) Universitetslektor Tove Nilsson Gerholm   
(x) Universitetslektor Jan Pedersen (pp1-8) 
(x) Professor Elie Wardini  
(x) Professor Jenny Berglund 
(  ) Professor Mats Burström 
(x) Professor Thomas Götselius 
(x) Professor Anja Hirdman 
(  ) Magnus Ahltorp (studeranderepresentant) 
(  ) Vakant, studerandeplats 
(  ) Vakant, studerandeplats 
 
Gruppsuppleanter för språkämnena: 
(x) Professor Laura Alvarez (tjg suppleant) 
(  ) Universitetslektor Anders Philipsson  
(  ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs  

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

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

Deltagande fackliga representanter: 
(  ) Daniel Bergvall (ST) 
(  ) Mimmi Larsson (Lärarförbundet) (suppleant) 
(x) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) (pp 1-8) 
(  ) Roger Persson Österman (SACO-rådet) (suppleant) 

(x) närvarande  

Övriga närvarande:  
Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus (pp 1–7c) 
controller Emma Geira (pp 1-7e) personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, utbildningsledare 
Johanna Lindholm (pp 1-8), controller Polina Mörk (pp 1- 7e), forskningssekreterare Lars Nordgren 
och handläggare Sandra Persson (pp 1-7c). 

Föredragande: Faezeh Khalaji, Studentavdelningen (p 7a), dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre (pp 
7b, 15), fakultetskanslichef Felicia Markus (p 7c, 10), controller Emma Geira och controller Polina 
Mörk (p 7e), handläggare Yliali Asp (pp 8, 14), forskningssekreterare Lars Nordgren (p 9), 
personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 10, 12-13),  

Protokollförare: Yliali Asp  
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ÄRENDE ÅTGÄRD/BESLUT 
  
1. Utseende av justeringsperson. Thomas Götselius utses. 

 

2.  Fastställande av dagordning. p 10 föredras av Kenneth Hjalmarsson. 
p 11 utgår från dagordningen.  
Dagordningen fastställs. 
 

3. Anmälan av Humanistiska 
fakultetsnämndens protokoll 2022-12-13. 

Ingen åtgärd. 

4. Anmälan av delegationsbeslut 2022-12-07 –
2023-02-01. 

Ingen åtgärd. 

5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 
2022-12-07. 

Ingen åtgärd. 

6. Anmälan av: 
 
a) Genomförda disputationer; 
 
b) nyanställda lärare;  
 
c) verksamhetsberättelse för Centrum för     
Kanadastudier 2022; 
 
d) utvärdering av centrumbildningen SUBIC 
(Stockholm University Brain Imaging 
center). 

Ingen åtgärd. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Informationspunkter: 
 

 

a) Kvantitativ kartläggning av 
programnybörjare vid Stockholms 
universitet. 
Föredragande: Faezeh Khalaji 

Information. 

  
b) Information från dekanus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs gärna dekanbloggen  
 
Fakultetsledningen har haft ett internat med 
fokus på den strategiska planen för 
Humanistiska fakulteten. Planen kommer att tas 
upp för beslut i fakultetsnämnden före 
sommaren. Se vidare p 15 på dagordningen. 
 
Inom VR:s satsning på forskarskolor pågår nu 
planering inför utlysning av doktorandtjänster. 
En utmaning ligger i koordineringen mellan 
lärosäten och institutioner. 
 
USI-nätverket (Universitet och svenska institut i 
samverkan) har träffats i Rom för samtal kring 
kurser, internationalisering och synliggörande 
av verksamheten. 
 
Årets första prefektråd har hållits. Den första 
timmen ägnades åt information. Därefter vidtog 
chefsfrågor. 

https://humfakdekaner.wordpress.com/
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 Försvarshögskolan och SU har tecknat ett avtal 
som möjliggör samarbete inom 
forskarutbildning. Ett informationsmöte för 
intresserade kommer att hållas den 1 april. En 
inbjudan att delta vid mötet har gått ut via mail 
till institutionerna. 
 

Information från vicedekanus Stefan Helgesson 
 
 
 
 
 
 
 

Lärarutbildningsberedningen (LUB) träffas för 
ett internat 8–9 mars.  
 
En lösning för UVK-kurserna och hur de ska 
administreras är på gång. 
 
Ett samarbetsavtal har träffats med GIH kring 
ämneslärarutbildningarna. 

  
c) Information från fakultetskansliet. Polina Mörk, controller, kommer att vikariera 

för Emma Geira fr o m 1 mars. 
 
Rekryteringen av en handläggare för 
utbildningsfrågor pågår. 
 
Valberedningen för nytt dekanat och ny 
fakultetsnämnd, mandatperioden 2024–2026, 
har påbörjat sitt arbete.  

  
d) Information från studenterna. Ingen information. 

  
e) Ekonomiinformation. 

Föredragande: Emma Geira och Polina 
Mörk 

Information. 

  
Beslutspunkter  

8. Utseende av promotorer 2023. 
Föredragande: Yliali Asp 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse 
dekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre till 
promotor vid doktorspromotion den 29 
september samt att utse vicedekanus, professor 
Barbro Blehr till promotor vid 
magisterpromotion den 12 maj och vicedekanus, 
professor Stefan Helgesson till promotor vid 
magisterpromotion den 17 november. 

  
9. Humanistiska fakultetens forskarskola: 

Förslag till fördelning av 2023 års 
doktorandmedel (dnr SU FV-0574-23). 
Föredragande: Lars Nordgren 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fördela doktorandmedel i enlighet med bilaga 1. 

  
10. Anhållan från Institutionen för arkeologi och 

antikens kultur om att få ledigkungöra en 
anställning som universitetslektor i maritim 
arkeologi (50%) (dnr SU FV- 0464-23). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som universitetslektor i maritim 
arkeologi (50%) kan ledigkungöras.  

 
Det antecknas till protokollet att 
anställningsprofil fastställs i särskild ordning. 
 
Punkten justeras omedelbart. 
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11. Punkten utgår från dagordningen. Utgår. 

  
12. Anhållan från Historiska institutionen om att 

få ledigkungöra en anställning som 
universitetslektor i historia med inriktning 
mot medeltid (dnr SU FV-0551-23). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 

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

 
Det antecknas till protokollet att 
anställningsprofil fastställs i särskild ordning. 

  
13. Anhållan från Historiska institutionen om att 

få ledigkungöra en anställning som 
biträdande lektor i historia (dnr SU FV-0553-
23). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en 
anställning som biträdande lektor i historia kan 
ledigkungöras.  

 
Det antecknas till protokollet att 
anställningsprofil fastställs i särskild ordning. 

  
14. Sammanträdestider för Humanistiska 

fakultetsnämnden HT23. 
Föredragande: Yliali Asp 
 

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att 
fastställa följande sammanträdestider för HT23: 
tisdag 12 september, kl 13-15, tisdag 10 
oktober, kl 10-12, tisdag 14 november, kl 14-16 
och tisdag 12 december, kl 13-15. 

  
Diskussionsärende  
  
15. Strategisk plan för Humanistiska fakulteten 

2023–2026. 
Föredragande: Dekanus 

Synpunkter på utkastet kan mailas till 
dekanus@hum.su.se före den 12 april. 

  
16. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

  
17. Sammanträdet avslutas. Ordföranden avslutar sammanträdet. 

 
 
 
 
 

 

Vid protokollet:  

 
 
 

 

Yliali Asp   
 
 
 

 

Justeras:  

 
 
 

 
 
 

Elisabeth Wåghäll Nivre  Thomas Götselius 
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