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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i journalistik (dnr SU 615-

3290-12). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra Christian 

Christensen till professor i journalistik 

fr.o.m. 2013-02-01, med 

anställningsvillkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

2. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i spanska med 

litteraturvetenskaplig inriktning (dnr SU 

615-2516-12). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra Ken Benson 

till professor i spanska med 

litteraturvetenskaplig inriktning fr.o.m. 

2013-01-01, med anställningsvillkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

3. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap (dnr SU 615-

3313-12). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att befordra Miyase 

Christensen till professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap fr.o.m. 2013-

02-01, med anställningsvillkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

4. Klassificering av kurser inom ramen för 

lärarutbildning mm fr.o.m. 2013-01-01 

(dnr SU 50-3050-12). Föredragande: 

Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse.  

Detta beslut ersätter fr.o.m. 2013-01-01 

rektorsbeslut om klassificering av kurser 

inom lärarutbildning mm (dnr SU 50-

2142-07, 2007-10-11) och rektorsbeslut 

om klassificering av kurser inom nya 

lärarprogram från och med höstterminen 

2011 (2012-03-01) 

5. Anhållan om fast lönetillägg efter 

avslutat dekanuppdrag (dnr SU 69-3597-

12). Föredragande: Tommy Viklund, 

Personalavdelningen. 

 

 

Rektor beviljar anhållan om fast 

lönetillägg för Gudrun Dahl. 
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6. Förslag på ett samarbets- och 

utbytesavtal mellan Waseda University, 

Tokyo, Japan och Stockholms universitet 

(dnr SU 301-3560-12 dok nr. 1 + 2). 
Föredragande: Tom Morell, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

7. Meddelande från institutionen för 

arkeologi och antikens kultur om 

disponering av medel ur stiftelsen 

Birgitta Bergquists stipendiefond (dnr SU 

571-3598-12). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 3 900        

kronor. 

8. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

professor i matematikämnets didaktik vid 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU 611-0700-12). Föredragande: Carina 

Nymark, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2013-09-01 

anställa Paul Andrews som professor i 

matematikämnets didaktik med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut.  

9. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning som 

professor i organisk kemi med inriktning 

mot organisk syntes vid Institutionen för 

organisk kemi (dnr SU 611-0294-12). 

Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2013-01-01 

anställa Pher Andersson som professor i 

organisk kemi med inriktning mot organisk 

syntes, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

10. Anmälan av tillägg till överenskommelse 

mellan Stockholms universitet och 

Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete (SIDA) om 

ytterligare beviljat bidrag till SPIDER vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU 301-2483-11). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

11. Anmälan av avtal mellan Stockholms 

universitet och Kungliga 

Vetenskapsakademien rörande 

överlåtelse av Institutet för solfysik (dnr 

SU 301-1128-10). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Läggs till handlingarna 

12. Anmälan av avtal Bidrag för drift av 

Institutet för solfysik mellan 

Vetenskapsrådet och Stockholms 

universitet (dnr SU 301-1128-10). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna 
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13. Inlämning av preliminärt budgetunderlag 

perioden 2014-2016 för Stockholms 

universitet till Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet) (dnr SU 113-

3611-12). Föredragande: Ulf Nyman, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att inlämna preliminärt 

budgetunderlag perioden 2014-2016, enligt 

bilaga, till Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

14. Anmälan från en universitetsadjunkt vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (DSV) om misstänkt 

fusk i form av plagiering i kursen Data- 

och systemvetenskap I, 30 hp, delkursen 

IT för personligt arbete, 3 hp (dnr SU 35-

3163-12 och SU 35-3164-12). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

15. Yttrande över remiss om VHS förslag till 

översättning till engelska av termer och 

begrepp (dnr SU 40-3495-12). 

Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande till Verket 

för högskoleservice. 

16. Anhållan från prefekterna vid Botaniska 

institutionen och Systemekologiska 

institutionen angående 

institutionsstyrelse-sammansättning för 

Institutionen för ekologi, miljö och 

botanik fr.o.m. 2013 (dnr SU 31-3629-

12). Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 

vid Naturvetenskapliga fakulteten att 

styrelsen för Institutionen för ekologi, 

miljö och botanik, ska vara sammansatt 

enligt bilaga R-13-121213. 

17. Förslag till ledamöter i styrelsen för 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne för tiden 

2013-01-01 – 2015-12-31. 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att utse professor Gunnel 

Engwall, Institutionen för franska, 

italienska och klassiska språk, professor 

Gunn Johansson, Psykologiska 

institutionen och docent Anna-Lena 

Lindquist, Institutionen för socialt arbete – 

socialhögskolan till ledamöter. 

18. Anmälan från studierektorn vid 

Nationalekonomiska institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiat av 

masteruppsats (dnr SU 35-3057-12). 

Föredragande: Katrin Högstedt, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

19. Utseende av ny föreståndare samt ny 

ledamot i styrelsen för Stockholms 

universitets centrum för 

strålskyddsforskning (CRPR) (dnr SU 

524-0014-12). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden att  

för perioden 2013-01-01 – 2014-12-31 utse  

 

professor Andrzej Wojcik till föreståndare 

att ersätta professor Mats Harms-Ringdahl 

 

samt till ny ledamot professor Mats 

Harms-Ringdahl, Institutionen för genetik, 

mikrobiologi och toxikologi, att ersätta 

professor Andrzej Wojcik. 
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20. Anmälan av beslut om utdelning av 

medel (27 500 kronor) ur stiftelsen 

Birger och Gurli Grundströms 

forskarstipendiefond i fysik företrädesvis 

experimentell fysik (dnr SU 33-3614-12). 

Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

 

21. Anmälan av beslut om utdelning av 

medel (7 500 kronor) ur Gerard de Geers 

stiftelse för kvartärgeologisk forskning 

(dnr SU 33-3430-12). Föredragande: 

Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Läggs till handlingarna. 

22. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Grosshandlare Ferd. Collins stiftelse (dnr 

SU 33 – 3613-12). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med      

105 000 kronor för täckande av del av 

kostnaden för utmärkelse för nit och 

redlighet. 

23. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Insamlingsstiftelsen Decemberfonden 

(dnr SU 33 -3613-12). Föredragande: 

Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 

390 000 kronor för täckande av kostnader 

för bl.a. samarbetet i Stockholm Science 

City och medlemsavgift till SUHF. 

24. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen för främjande av internationellt 

vetenskapligt arbete (dnr SU 33 – 3613-

12). Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 8 200 

kronor för täckande av kostnader för 

Rektors resa till USA i syfte att öka 

internationellt samarbete. 

25. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Carl Oscar Alfred Rosengrens stiftelse 

(dnr SU 33 – 3613-12). Föredragande: 

Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med            

1 500 kronor för täckande av kostnader för 

medlemsavgift Sport Campus Sweden. 

26. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Axel Ivar Seeligs donationsfond (dnr SU 

33 -3613-12). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        

22 000 kronor för täckande av kostnader 

för medlemsavgift Sport Campus Sweden. 

27. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen John Söderbergs fond (dnr SU 

33 – 3613-12). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        

465 000  kronor för täckande av kostnader   

bl a för arrangemang för uppmärksammade 

pristagare, nya professorer och prefekter,  

medlemsavgift till Sport Campus Sweden 

samt till samarbetet i Stockholm Science 

City. 

28. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Allmänna fonden(dnr SU 33 – 

3613-12). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 12 

000 kronor för täckande av kostnader för 

medlemsavgift till SUHF (23 000 kronor 

tidigare beviljade i RF 120614). 
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29. Fråga om disponering av avkastningen ur 

Stiftelsen Makarna Eduard Heckschers 

fond (dnr SU 33 – 3613-12). 

Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med        

430 000 kronor för täckande av kostnader 

för  medlemsavgift till SUHF. 

30. Justering av institutionsorganisation för 

lärarutbildningarna (dnr SU 31-2494-09). 

Föredragande: Per Båvner, 

Planeringsenheten. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av förvaltningschefen, 

universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och 

haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Angelica Åberg, Ledningskansliet 

(protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer  

 


