
 

 

 

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  

2011-11-03 

 

1 (5) 

 

 

 

 

 

 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av en 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 616-2691-11). 

Föredragande: Åsa Johnson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa David Knights 

som gästprofessor i företagsekonomi vid 

Företagsekonomiska institutionen för 

perioden 2012-01-01 – 2013-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

2. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av en 

gästprofessor vid Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 616-2693-11). 

Föredragande: Åsa Johnson, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Janne Tienari 

som gästprofessor i företagsekonomi vid 

Företagsekonomiska institutionen för 

perioden 2012-01-01 – 2013-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

3. Förslag från Institutionen för geologiska 

vetenskaper om inrättande av ett centrum 

för astrobiologisk forskning (dnr SU 31-

2591-11). Föredragande: Maria Pyke,  

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att inrätta Stockholms 

universitets astrobiologicentrum (SU-

ABC) vid Institutionen för geologiska 

vetenskaper, i engelsk översättning 

Stockholm University Astrobiology 

Centre (SU-ABC). 

4. Förslag från Institutionen för geologiska 

vetenskaper om fastställande av 

föreskrifter för Stockholms universitets 

astrobiologicentrum (SU-ABC) (dnr SU 

31-2591-11). Föredragande: Maria Pyke,  

Ledningskansliet. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fastställa föreskrifter  

enligt bilaga R -10-111103. 
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5. Förslag till föreståndare, vetenskaplig 

koordinator samt ledamöter i styrelsen för 

Stockholms universitets 

astrobiologicentrum för tiden t.o.m. 2014-

12-31 (dnr SU 31-2591-11). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Institutionen för geologiska vetenskaper 

att till föreståndare utse docent Wolf 

Geppert, Fysikum. Rektor beslutar vidare 

enligt förslag att till ordförande utse 

professor Hans Olofsson, föreståndare för 

Onsala rymdobservatorium, Chalmers 

tekniska högskola samt att till ledamöter 

utse docent Alexis Brandeker, 

Institutionen för astronomi, docent Wolf 

Geppert, Fysikum, professor Nils Holm, 

Institutionen för geologiska vetenskaper 

tillika vetenskaplig koordinator, professor 

Britt-Marie Sjöberg, Institutionen för 

molekylärbiologi och funktionsgenomik, 

professor Axel Brandenburg, NORDITA, 

samt professor Stefan Bengtsson, 

Naturhistoriska Riksmuseet. 

6. Anmälan från studierektorn vid 

Institutionen för socialt arbete om 

misstänkt fusk i form av plagiering från 

internet vid hemskrivning i kursen 

”Evidens och kunskap inom socialt arbete 

7,5 hp” (SU7127)  inom 

Socionomprogrammet (dnr SU 35-2435-

11). Föredragande: Annika Lundbäck 

Melz, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden.  

7. Ansökan om andra urvalsgrunder än 

gällande (dnr SU 41-2905-11). 

Föredragande: Peter Wretling, 

Studentavdelningen 

Rektor beslutar att ansöka om dispens av 

urvalsgrund hos Högskoleverket. 

8. Anmälan av beslut fattat av dekanus vid 

Styrelsen för forskning, Karolinska 

Institutet, om utseende av ledamöter och 

suppleanter i Centrum för 

idrottsforsknings (CIF) styrelse för dels 

tiden t.o.m 2011-12-31, dels perioden 

2012-2014 (dnr SU 31-2895-11). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

9. Anmälan från studierektorn vid 

Företagsekonomiska institutionen om 

misstänkt fusk i form av plagiering vid 

masteruppsats i kursen Master’s 

Dissertation in Marketing, 30 hp (dnr SU 

35-2250-11). Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 
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10. Riktlinjer för disciplinärenden vid 

Stockholms universitet (dnr SU 301-

1579-11). Föredragande: Emma 

Svennerstam, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa riktlinjerna. 

Riktlinjerna ska tillämpas fr.o.m. 2011-

12-01 och ersätter riktlinjerna från 2005-

08-25 (bilaga R42). 

11. Anmälan av ingånget avtal mellan 

Stockholms universitet och Secretariat of 

the Convention on Biological Diversity 

gällande samarbete med Stockholms 

Resilienscentrum (dnr SU 301-2482-11). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

12. Anmälan av ingånget avtal mellan 

Stockholms universitet och Cracow 

University of Economics angående 

samarbete med Företagsekonomiska 

institutionen (dnr SU 301-3032-10). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

13. 

 

Fördelning mellan fakulteterna av antalet 

elektorsplatser i Stockholms universitets 

valförsamling inför valet av 

lärarrepresentanter till 

universitetsstyrelsen (dnr SU 31-1338-11, 

jfr US 2011-09-09 och 2011-09-16). 

Föredragande: Marianne Westman, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, med stöd av 

universitetsstyrelsen beslut om fördelning 

av lärarnas elektorsplatser, att antalet 

ordinarie elektorsplatser, 45 platser, ska 

fördelas mellan fakulteterna enligt 

följande beräknat utifrån antal 

röstberättigade i fakultetsnämndsvalen 

hösten 2011. 

Humanistisk fakultet 

12 platser 

 

Juridisk fakultet 

2 platser 

 

Samhällsvetenskaplig fakultet 

16 platser 

 

Naturvetenskaplig fakultet 

15 platser 

 

Det antecknas att för varje ordinarie 

elektor ska personlig ersättare väljas. 

14. Förslag till reviderade riktlinjer för 

Stockholms universitets valförsamling för 

val av lärarrepresentanter till 

universitetsstyrelsen, ht 2011 (dnr SU 31-

1338-11, jfr US 2011-09-16). 

Föredragande: Marianne Westman, 

Ledningskansliet. 

 

 

Rektor beslutar att fastställa riktlinjerna 

enligt bilaga R-11-111103. 



  4 (5) 

15. Anmälan av utredning och bedömning 

angående eventuella sexuella trakasserier 

enligt diskrimineringslagen i samband 

med studier vid Institutionen för 

litteraturvetenskap och idéhistoria (dnr 

SU 673-2918-11). Föredragande: Anna 

Göthner, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avsluta ärendet utan 

vidare åtgärder. 

16. Anhållan från prefekten vid Institutionen 

för astronomi om att innevarande 

mandatperiod förlängs för nuvarande 

institutionsstyrelse med minst tre månader 

(dnr SU 31-2148-11). Föredragande: 

Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter samråd med dekanus 

vid Naturvetenskapliga fakulteten och mot 

bakgrund av de skäl som anförts, att 

förlänga mandatperioden för ledamöter 

och suppleanter i styrelsen för 

Institutionen för astronomi tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2012-06-30. 

Det antecknas att rektor förutsätter att 

prefekten i god tid dessförinnan inkommer 

med förslag till sammansättning av 

institutionsstyrelsen för tiden t.o.m. 2014-

12-31. 

17. Anhållan från prefekten vid Fysikum om 

ändrad sammansättning av 

institutionsstyrelsen fr.o.m. 2012-01-01 

(dnr SU 31-2148-11). Föredragande: 

Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 

vid Naturvetenskapliga fakulteten att 

styrelsen för Fysikum ska vara 

sammansatt enligt bilaga R-12-111103. 

18. Anhållan från prefekten vid 

Systemekologiska institutionen om att få 

behålla tidigare beslutad 

institutionsstyrelsesammansättning i 

avvaktan på omorganisation inom 

fakulteten (dnr 31-2148-11, jfr doss 311, 

dnr 2108/99). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 

vid Naturvetenskapliga fakulteten, att 

Systemekologiska institutionen får behålla 

den tidigare beslutande 

institutionssammansättningen under 

kommande mandatperiod i avvaktan på 

sammanslagning med Botaniska 

institutionen. 

19. Anhållan från prefekten vid Botaniska 

institutionen om ändrad sammansättning 

av institutionsstyrelsen i avvaktan på 

omorganisation inom fakulteten (dnr 31-

2148-11). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 

vid Naturvetenskapliga fakulteten och de 

skäl som framförts att Botaniska 

institutionen ska vara sammansatt enligt 

bilaga R-13-111103 under kommande 

mandatperiod i avvaktan på 

sammanslagning med Systemekologiska 

institutionen. 
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20. Ändring av rektors beslut 2011-09-22 

rörande sammansättning av 

institutionsstyrelsen för Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) 

fr.o.m. 2012-01-01 (dnr SU 31-2148-11). 

Föredragande: Marianne Westman, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att institutionens styrelse 

ska vara sammansatt enligt bilaga R-14-

111103. 

Rektor beslutar, mot bakgrund av de 

särskilda skäl som framförts, att bevilja 

dispens från kravet på att minst 50 procent 

av ledamöterna i institutionsstyrelsen ska 

vara vetenskapligt kompetenta genom att 

tillåta att högst två av platserna inom 

kategorin Övriga lärare får besättas med 

universitetsadjunkter/adjunkter på såväl 

ordinarie plats som suppleantplats.  

Det antecknas att meddelad dispens gäller 

tills vidare dock längst t.o.m. 2014-12-31. 

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 Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare). 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer     


