
  Protokoll nr 1 / 2011 fört vid 
Institutionen för orientaliska 
språks styrelsesammanträde 
2010-01-18 

  
 
Närvarande ledamöter:   Prefekt, professor Eva-Carin Gerö (ordf.), studentrepr.-FO 

Eva Aggeklint, studentrepr.- GU Janna Carlesson,  
FD Fredrik Fällman, professor Gunilla Lindberg-Wada, 
adm.chef  BD Annika Lundström, Studentrepr.-GU 
Alexander Mastoridis, professor Birgit Schlyter 

                     Frånvarande ledamöter:  - 
 
Närvarande suppleanter:  BD Mats Lindberg, studentrepr.-FU Carl-Jiro Lock 
 
Protokollförare:  Byrådirektör Annika Lundström. 

 
 
 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

  
1.   Utseende av justerare.   Fredrik Fällman utses.  
  
2.   Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställes. 
  
3.   Föregående protokoll nr 9 
 

Protokollet läggs till handlingarna. 
 

4.   Meddelanden - Birgit Schlyter har tecknat kontrakt med 
förlaget Wiley-Blackwell för kapitel om 
Centralasien i nyutgåva av Handbook of 
Bilingualism and Multilingualism 
- Ett 3-årigt digitaliseringssamararbete har 
inletts mellan Orientaliska 
språk/Centralasienstudier och 
Etnografiska Museet, Stockholm, med en 
ny halvtidsanställning i Gunnar 
Jarringbiblioteket, Johan Fresk. 
- Gunnar Jarringbiblioteket har blivit en 
egen larmzon. 
 

5.  Doktorandrådet 
 

Carl-Jiro Lock ny ordförande för 
doktorandrådet från 1 februari och 
ordinarie FU-representant. Eva Aggeklint 
blir ny vice ordförande och FU-suppleant. 
Arbetet med forskardagen fortsätter.  
Nya inriktningen av forskarutbildningen 
finns nu i Ladok.  
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6.  Studentrådet Enligt ny regel på SU från januari 2011 

ska scheman finnas tillgängliga på 
hemsidan senast 1 månad innan kursstart. 
IS följer upp. 
 

7.  Ekonomi 
 
 

Kort genomgång av läget inför Budget 
2011. 
Extra tilldelning per helårsstudent. 
Redovisning av hur man använt de extra 
medlen ska ske vid årsskiftet. 
 

8.  Forsknings- och 
forskarutbildningsärenden  
 
- Anhållan om inbjudan till affiliering - 

gästprofessor 
 

 
 
  
Institutionsstyrelsen beslutar bordlägga 
ärendet. Genomgång ska ske av de 
ekonomiska förutsättningarna samt om 
det är möjligt att fler ämnen kan komma 
in med förslag till affilierade professorer, 
gästforskare eller –professorer. 
 

9.  Utbildningsärenden 
 
- Anmälan av kursplaner för inrättande 
enligt beslut av prefekt 2010-12-22 
OS0008, OS0009, OS0013, OS0014 
 
- Fastställande av kursplan, inrättad av 
fakulteten OS0004 
 
 
 
 
- Fastställande av kursplan, reviderad 
litteraturlista JKA901 
 
- Fastställande av Examinatorer VT11 i 
Koreanska 
 
- Begäran från Christian R. Schwenke av 
byte av examinator 
 

 
 
Läggs till handlingarna. Kursplanen 
OS0014 bordläggs i avvaktan på huruvida 
kursen ska vara obligatorisk eller valbar. 
 
Bordläggs – komplettering av kursens 
uppläggning samt under rubriken 
Förkunskapskrav där sista meningen ska 
vara: ”I mån av lärarresurser kan även 
andra asiatiska språk förekomma.” 
 
Institutionsstyrelsen beslutar fastställa 
kursplanen. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar fastställa 
examinatorerna. 
 
Institutionsstyrelsen beslutar bifalla 
begäran om ny examinator vid nästa 
ordinarie provtillfälle 

  
10. Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor 
 

 Inga. 

11. Övriga frågor  Inga. 
 



STOCKHOLMS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 / 2011 
Institutionen för orientaliska språk Sammanträdesdag 
  2011-01-18 
  
 
 
12. Nästa möte 
  

tisdag 15 februari 2011 kl. 13.00 
 

    
 

Vid protokollet: 
 
 
 
 
Annika Lundström 
 
 

 

Justeras:  
  
 
 
  
 
Eva-Carin Gerö  (ordförande) 

 
 
 
  
 
Fredrik Fällman  

  
  

    
  
    
    
 


