
  

 

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  

2017-03-02 

 

1 (3) 

 

 

 

 

 

 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om flytt av anställning 

som professor i nationalekonomi från 

Institutet för internationell ekonomi till 

Nationalekonomiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1–0435-17). Föredragande: 

Hans Rosenberg, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att flytta professor David 

Strömbergs anställning från Institutet för 

internationell ekonomi till 

Nationalekonomiska institutionen från och 

med 2017-04-01. 

2.  Förslag på ledamot och suppleant i 

Stockholms djurförsöksetiska nämnd (dnr 

SU FV-1.9-0624-17). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar föreslå Jordbruksverket att 

föreståndare Stina Tucker, Institutionen för 

molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 

institut, utses som ledamot och att forskare 

Nodi Dehvari, Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut, utses 

som suppleant. Samtliga för perioden 2017-

03-15 – 2019-06-30.  

 

3.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Sociologiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-2601-16). 

Föredragande: Sofia Mattsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att befordra Ann-Zofie 

Duvander till professor i demografi, fr.o.m. 

2017-03-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

4.  Anmälan av Justitieombudsmannens 

beslut 2017-01-10 i ärendet Pucek./. 

Stockholms universitet (dnr SU FV-2.5.4-

0624-16). Föredragande: Anna Falk, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

5.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Företagsekonomiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-0430-17). Föredragande: 

Anna Falk, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

Läggs till handlingarna. 

6.  Anhållan om entledigande från uppdrag 

som prefekt vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-0429-17). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Tommy 

Jensen entledigande från uppdraget som 

prefekt fr.o.m. 2017-02-28.  
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7.  Förslag från dekanus vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten om 

utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-0429-17). 

Föredragande: Felicia Markus, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse docent Maria 

Frostling Henningsson till prefekt och 

professor Christian Maravelias till 

ställföreträdande prefekt för perioden 2017-

03-01 - 2019-07-31. 

 

8.  Återrapportering avseende anslag 2:64 

(ap.3) enligt regleringsbrev för budgetåret 

2017 (dnr SU FV-1.1.1-0670-17). 

Föredragande: Peter Bretschneider, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att avge återrapportering till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

9.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Max Planck Institute for Solar System 

Research avseende samarbete med Institutet 

för solfysik, Institutionen för astronomi  

(dnr SU FV-6.1.1-0663-17). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

10.  Avtal mellan Stockholms universitet och 

Gålöstiftelsen avseende bidrag till projekt  

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen (dnr SU FV-5.1.2-0695-17). 

Föredragande: Nathaniel Morris, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

11.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om anställning av 

gästprofessor vid Institutionen för 

astronomi (dnr SU FV-2.3.1.1-1527-16). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att anställa Daniel John 

Mortlock som gästprofessor i astrostatistik 

med omfattningen 30 procent fr.o.m. 2017-

04-01 tillsvidare, dock längst t.o.m. 2022-03-

31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

12.  Internremiss till Områdesnämnderna av 

förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om ändring av direktiv 

2003/87/EG för att förlänga nuvarande 

begränsade räckvidd för 

luftfartsverksamhet och förbereda för 

genomförande av en global 

marknadsbaserad åtgärd från och med 

2021 (dnr SU FV-1.1.3-0659-17). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

 

 

 

 

Rektor beslutar enligt förslag. 
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13.  Anmälan av beslut om införande av 

prefektstyre samt utseende av prefekt och 

ställföreträdande prefekt vid Engelska 

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-2798-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

 

14.  Anmälan av beslut om styrelse och 

föreståndare vid Centrum för akademisk 

engelska (dnr SU FV-1.2.2-2798-14 ). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Läggs till handlingarna.  

 

 

 

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

prorektor, professor Clas Hättestrand och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

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

närvarande har varit Monireh Shirani, Avdelningen för planering och ledningsstöd 

(protokollförare).  

 

 

 

Monireh Shirani  

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding  

 


