
  

 
 
 
Protokoll fört vid föredragning för rektor  
2016-03-03 

 

1 (2) 

 

 
 

 
 
 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
professor efter pension vid 
Institutionen för geologiska 
vetenskaper (dnr SU FV-2.3.1.1-0187-
16). Föredragande: Mikael Stenberg, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Svante Björck 
som professor med omfattningen 20 procent 
fr.o.m. 2016-04-01 tills vidare, dock längst 
t.o.m. 2017-03-31, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

2.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-0682-16). Föredragande: 
Åsa Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

3.  Förslag till innehavare av 
sabbatsterminer läsåret 2016/17 (dnr 
SU FV-5.1.2-3299-15). Föredragande: 
Yliali Asp, Områdeskansliet för 
humanvetenskap samt Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

 

 
4.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för miljövetenskap och analytisk kemi 
(dnr SU FV-6.1.2-0680-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

 

 
5.  Ansökan om tillstånd att använda 

antagningsprov som behörighetsvillkor 
för kursen Tolkning i offentlig sektor, 
30 hp (dnr SU FV 3.9-0697-16). 
Föredragande: Peter Wretling, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att hos Universitets- och 
högskolerådet ansöka om tillstånd att 
använda antagningsprov som särskild 
behörighet. 

6.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Fysikum (dnr SU FV-
2.3.2-2704-15). Föredragande: 
Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 
för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Bo Sundborg till 
professor i teoretisk fysik fr.o.m. 2016-04-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 
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7.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om befordran till 
professor vid Institutionen för 
naturgeografi (dnr SU FV-2.3.2-3940-
15). Föredragande: Katarina 
Gustafsson, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Steve Lyon till 
professor i kvantitativ miljöhydrologi 
fr.o.m. 2016-04-01, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
 
 
 
 

8.  Utseende av ledamöter i rådgivande 
nämnd för forskningsprogrammet 
”Syfte, styrning och reglering för olika 
organisationsformer”. (dnr SU FV-
1.2.1-0702-16). Föredragande: Felicia 
Markus, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Mikael 
Holmqvist, professor Jan Andersson, samt 
Susanne Sjödin-Svensson, Folksam, till den 
rådgivande nämnden för 
forskningsprogrammet t.o.m. 2020-12-31. 

 

9.  Överenskommelse rörande projektet 
”HiGradeGas – Highly Structured 
material for upgrade biogas storage” 
(dnr SU FV-6.1.1-0679-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 
Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro 
av prorektor, professor Hans Adolfsson, och chefsjurist Jenny Gardbrant. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

 


