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 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av ansökan om medel inom 

utbytesprogrammet Linnaeus-Palme, för 

läsåret 2014-2015, 2014-2016 (dnr SU 

FV 2.2.1-3387-13). Föredragande: 

Elisabet Idermark, Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

2. Anmälan av slutrapport för 

utbytesprogrammet Linnaeus-Palme, för 

läsåret 2012-13 (dnr SU123-3002-11). 

Föredragande: Elisabet Idermark, 

Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

3. Uppdrag som senior advisor i 

lärarutbildningsfrågor under perioden 

2014-01-01—2014-06-30. 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Anders 

Gustavsson till senior advisor i 

lärarutbildningsfrågor. Uppdraget omfattar 

20 procent av heltid. 

 

4. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i historia (dnr SU FV 2-3.1.1-

3081-13). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2013-12-01 

befordra Karin Sennefelt till professor i 

historia, med anställningsvillkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

 

5. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor i religionshistoria (dnr SU 612-

2989-12). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2014-01-01 

befordra Olof Sundqvist till professor i 

religionshistoria, med anställningsvillkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

6. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Matematiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-3357-

13). Föredragande: Mikael Stenberg, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Rolf 

Sundberg som professor fr.o.m. 2013-07-

01 t.o.m. 2014-06-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 
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7. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet, Institutionen för 

språkdidaktik och Skolverket avseende 

uppdrag om framtagande av 

handledningsmaterial inför kartläggning 

av nyanlända elevers kunskaper (SU FV-

6.1.2-3402-13). Föredragande: Agneta 

Sundman Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

8 Handläggningsordning för upphävande 

av fastställda kurs- och utbildningsplaner 

(dnr SU FV-1.1.2-1345-13). 

Föredragande: Tove Holmqvist, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa 

handläggningsordningen enligt förslag. 

9. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid 

Stressforskningsinstitutet (dnr SU FV-

2.3.1.1-3309-13). Föredragande: 

Magnus Liw Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Torbjörn 

Åkerstedt som professor fr.o.m. 2013-11-

01  t.o.m. 2014-10-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

10. Beslut om utdelning av medel (40 500 

kronor) ur stiftelsen Carola och Gustaf 

Lundbergs stipendiefond (dnr SU FV-

2.1.9-3383-13). Föredragande: Peter 

Gahnberg, Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 40 500 kronor. 

 

 

11. Beslut om utdelning av medel (1 830 

kronor) ur Greta Arwidssons stiftelse 

(dnr SU FV 2.1.8-3316-13). 

Föredragande: Peter Gahnberg, 

Donationsfövaltningen. 

Rektor beslutar att dela ut 1 830 kronor. 

12. Anhållan från Institutionen för biokemi 

och biofysik om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen Enzymfonden. 

(dnr SU FV-2.1.8-3403-13). 
Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med  

40 000 kronor. 

13. Fördelning av anslagsmedel för 

budgetåret 2014 (dnr SU FV-1.1.4-2559-

13). Föredragande: Joakim Malmström, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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14. Förfrågan från Académie de France à 

Rome, avseende lån av konstverk till 

utställningen Bassifondi del barocco. 

Roma dei vizi, della miseria e degli 

eccessi/Bas-fonds du baroque. Rome des 

vices, de la misère et des excès. 

Utställningen pågår under tiden 2014-09-

29 – 2015-01-11 (dnr SU FV-2.1.8-3279-

13). Föredragande: Nina Weibull, 

Donationsförvaltningen. 

Rektor beslutar om utlåna av en målning 

på duk av Jan Both, Vinutskänkning och 

tumult utanför spanska ambassaden i Rom 

(c 1638). I enlighet med vad som anges i 

skrivelse. 

Packning och transport av konstverket 

ombesörjs av konstintendenten i samarbete 

med konservator. 

15. Utseende av gruppsuppleant i styrelsen 

för Stockholms universitets 

Östersjöcentrum för perioden fram till 

2013-12-31(dnr SU FV-1.2.2-0749-13). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter förslag från 

Områdesnämnden för naturvetenskap att 

utse forskare Magnus Breitholtz, 

Institutionen för tillämpad miljövetenskap, 

till gruppsuppleant för gruppen interna 

ledamöter. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Hans Adolfsson och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 

närvarande har varit Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


