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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan från en studierektor vid 
Institutionen för socialt arbete om 
misstänkt fusk i form av plagiering i 
kursen Socialt arbete: Fattigdom och 
välfärd, 7,5 hp (dnr SU 35-0298-11). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

2. Anmälan av disciplinnämndens beslut  
2011-02-21 (dnr SU 35-0041-11). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 
 

Läggs till handlingarna. 

3. Anmälan av disciplinnämndens beslut  
2011-02-21 (dnr SU 35-0043-11). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 
 

Läggs till handlingarna. 

4. 

 

 
5. 

 

 
6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

Anmälan av disciplinnämndens beslut  
2011-02-21 (dnr SU 35-3163-10). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Ledningskansliet. 
 
Fördelning av statsbidrag för student-
inflytande första halvåret 2011 (dnr SU 
40-0606-11). Föredragande: Susanne 
Lindfors, Planeringsenheten.  

Riktlinjer till Anställningsordning för 
anställning som och befordran till lärare 
vid Stockholms universitet (AOSU) (dnr 
SU 602-0098-11). Föredragande: Ann-
Charlotte Östblom, Personalavdelningen. 

Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
universitetslektor i miljövetenskap med 
inriktning mot resiliens i social-
ekologiska system, vid Stockholms 
Resilienscentrum, samt förslag om 
befordran till professor i nämnda ämne 
(dnr SU 612-2629-09). Föredragande: 
Josefin Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

 
Rektor beslutar enligt förslag. 

 

 
Rektor beslutar att fastställa riktlinjer 
enligt förslag. 

 

 
Rektor beslutar att från och med 2011-03-
15 anställa Garry Peterson som professor i 
miljövetenskap med inriktning mot 
resiliens i social-ekologiska system, vid 
Stockholms Resilienscentrum, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
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Tilldelning av medel för främjande av 
internationellt forskningssamarbete (dnr 
SU 301-3014-08). Föredragande: Ulrika 
Bjare, Ledningskansliet. 

Anmälan av verksamhetsberättelse för 
Stockholms universitets ämnesserier, 
årsskriften Acta Universitatis 
Stockholmiensis, för verksamhetsåret 
2010 (dnr SU 31-0411-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Förslag till ledamöter och personliga 
suppleanter i styrelsen för Centrum för 
barnkulturforskning för tiden t.o.m. 2013-
12-31 (dnr SU 31-0326-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

 
Läggs till handlingarna. 

 

 

 

Rektor beslutar, i enlighet med förslag 
från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden i samråd med 
Humanistiska fakultetsnämnden, att till 
ledamöter utse professor Boel Westin, 
Institutionen för litteraturvetenskap och 
idéhistora med suppleant 
universitetslektor Jonas Engman, 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusstudier, samt universitetslektor 
Malena Janson, Filmvetenskapliga 
institutionen med suppleant FD Fanny 
Ambjörnsson, Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusstudier, 
professor Karin Bergmark, Sociologiska 
institutionen med suppleant professor 
Tommy Lundström, Institutionen för 
socialt arbete, samt universitetslektor 
Karin Norman, Socialantropologiska 
institutionen med suppleant 
forskningsassistent Rickard Jonsson, 
Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen. 

Det antecknas att därutöver har prefekten 
eller annan forskningsföreträdare för 
Institutionen för barn- och 
ungdomsvetenskap rätt att ingå i styrelsen 
vid sidan av en representant för den 
administrativa personalen vid centret samt 
två studentrepresentanter, som utses 
genom val. 
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11. Anmälan av remissvar avseende förslag 
till föreskrifter om kvalificerade och 
relevanta yrkeskunskaper för särskild 
behörighet till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen (dnr SU 50-0446-11). 
Föredragande: Svante Fjelkner, 
Planeringsenheten. 

 

Läggs till handlingarna. 

   

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 Emma Svennerstam, Ledningskansliet 
(protokollförare). 

 
 

Vid protokollet 

 

Emma Svennerstam 
 

Justeras     

 

Kåre Bremer     


