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8. Anhållan från prefekten för Institutionen 
för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap om att innevarande 
mandatperiod förlängs för nuvarande 
institutionsstyrelse med ett halvt år (dnr 
SU 31-2148-11). Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att uppdraget och 
mandatperioden för ledamöter och 
suppleanter i styrelsen för Institutionen för 
etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap förlängs tills vidare, dock 
längst t.o.m. 2012-06-30. 
 
Rektor beslutar vidare att prefekten i god 
tid innan periodens utgång ska inkomma 
med förslag till sammansättning av 
institutionsstyrelsen för resterande tid av 
mandatperioden, det vill säga t.o.m. 2014-
12-31.+ 
 

9. Nominering av ledamot till Stockholms 
norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 
1 för mandatperioden t.o.m. 2014-12-31 
(dnr SU 31-2085-11). Föredragande: Åsa 
Borin, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att nominera professor 
Marie Öhman, Institutionen för 
molekylärbiologi och funktionsgenomik.i 
enlighet med förslag från 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 

10. Yttrande över remiss från HSV angående 
förslag till föreskrifter om ändring i 
föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 
1999:1) om anstånd med studier för 
antagna samt studieuppehåll (dnr SU 40-
2270-11). Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Högskoleverket. 

11. Fastställande av Föreskrifter för Institutet 
för internationell ekonomi (dnr SU 31-
2245-11). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa Föreskrifter 
för Institutet för internationell ekonomi 
enligt förslag. 

 

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     


