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7. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om anställning som professor i civilrätt 
vid ledigkungjord anställning som 
universitetslektor vid Juridiska 
institutionen, (dnr SU 612-1366-10). 
Föredragande: Karin Englesson, 
Juridiska fakultetskansliet. 
 

Rektor beslutar att anställa Mårten Schultz 
som professor i civilrätt fr.o.m. 2011-11-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

8. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om anställning som professor i civilrätt 
vid ledigkungjord anställning som 
universitetslektor vid Juridiska 
institutionen (dnr SU 612-1366-10). 
Föredragande: Karin Englesson, 
Juridiska fakultetskansliet. 
 

Rektor beslutar att anställa Jori Munukka 
som professor i civilrätt fr.o.m. 2011-10-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

 

9. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden angående anställning av 
professor på ledigkungjort 
universitetslektorat i data- och 
systemvetenskap, med inriktning mot 
systemanalys, vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU 612-2385-
10). Föredragande: Agneta Karlsson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Afzal Siddique 
som professor i data- och 
systemvetenskap, med inriktning mot 
systemanalys fr. o m 2011-09-01 och tills 
vidare, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

10. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
angående uppdragsforskning vid 
Institutionen för data- och 
systemvetenskap (dnr SU 301-2237-11). 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

11. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Karolinska Universitetssjukhuset 
angående samarbete med Institutionen för 
data- och systemvetenskap (dnr SU 301-
2238-11). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 
 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

12. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Karolinska Institutet angående samarbete 
med Institutionen för data- och 
systemvetenskap (dnr SU 301-2239-11). 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 
 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

13. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om att förlänga 
affiliering som professor vid 
Stressforskningsinstitutet (dnr SU 613-
1945-11). Föredragande: Åsa Johnson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

 

Rektor beslutar att förlänga affilieringen 
av Frank Lindblad som professor 
ytterligare tre år fr. o. m. 2011-09-01. 
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14. Anmälan av verksamhets- och 
revisionsberättelse från Anna Ahlströms 
och Ellen Terserus Stiftelse för år 2010 
(dnr SU 31-1875-11)..Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 
 

Läggs till handlingarna. 

15. Ansökan om medel för inbjudan av 
gästföreläsare till konferens Czeslaw 
Milosz idag, 11-12 november 2011. 
Professor Kazimiera Ingdahl, Slaviska 
institutionen (dnr SU 33-1564-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar att bifalla ansökan med 
20.000 kr. 
 
Kostnaden belastar inst nr 600, projekt nr 
1960019 (medel till Rektors disposition 
2011/2012 från Granholms stiftelse). 

16. Ansökan om medel för projektinitierade 
fältarbeten i Bosnien och Rumänien, ht 
2011. Vikarierande universitetslektor 
Staffan Löving, Socialantropologiska 
institutionen (dnr SU 33-2260-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar att bifalla ansökan med 
40.000 kr. 
 
Kostnaden belastar inst nr 600, projekt nr 
1960019 (medel till Rektors disposition 
2011/2012 från Granholms stiftelse). 

17. Ansökan om medel för inbjudan av 
gästföreläsare till seminarium 
Rabindranath Tagore Anniversary, ht 
2011. Professor Willmar Sauter, 
Institutionen för musik- och 
teatervetenskap (dnr SU 33-3371-10). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar att bifalla ansökan med 
42.500 kr. 
 
Kostnaden belastar inst nr 600, projekt nr 
1960019 (medel till Rektors disposition 
2011/2012 från Granholms stiftelse). 

18. Ansökan om medel för inbjudan av 
gästföreläsare till internationellt 
symposium A new Russia: Contemporary 
Russian Documentary Film. Professor 
Tytti Soila, Institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation (dnr SU 33-
1234-11). Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar att bifalla ansökan med 
24.500 kr. 
 
Kostnaden belastar inst nr 600, projekt nr 
1960019 (medel till Rektors disposition 
2011/2012 från Granholms stiftelse). 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor 
Lena Gerholm och förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare). 
 

Vid protokollet 
 
 
Anna Riddarström 

 

Justeras     

 
 
Kåre Bremer     


