
  Protokoll nr 2/2010 fört vid 
institutionsstyrelsen för 
orientaliska språks 
sammanträde 2010-02-24 

  
 

 Närvarande ledamöter:  
 Prefekt, docent Peter af Trampe (ordf.), studentrepr.-FO Eva Aggeklint, , professor 

Eva-Carin Gerö, professor Gunilla Lindberg-Wada,  studentrepr.-GU  Alexander 
Mastoridis, adm. chef Bd Annika Lundström och professor Birgit Schlyter. 

 
Frånvarande ledamöter: FD Fredrik Fällman, studentrepr.-GU Janna Carlesson 
  

 Närvarande suppleanter:   
universitetslektor Marja Kaikkonen, studentrepr.-FO Mitsuyo Kuwano-Lidén, 
studentrepr-FU Simon Lundhag (fr p. 6).   

 
Protokollförare: 
byrådirektör Annika Lundström. 
 

 
 
Ä r e n d e Å t g ä r d 

  
  1.   Utseende av justerare.   Eva-Carin Gerö utses.  
  
  2.   Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan fastställes.   
  
  3.   Föregående protokoll nr 1 
 

Ingen åtgärd. Protokollet läggs till 
handlingarna. 
 

 4.    Meddelande 
 
 
 
 

Prefekten meddelar 
 

- Beslut angående professuren i 
koreanska fattas av 
lärarförslagsnämnden 25 februari. 
Står mellan Anders Karlsson och 
Viktor Tikhonov 

- CPAS arkiv ska så småningom 
iordningställas för flytt till SU:s 
centrala arkiv. 

- Rektors besök avlöpte mycket bra. 
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 5.   Ansökan från föreningen 
       Orientaliska Studier 

Institutionsstyrelsen beviljar bidrag till 
Orientaliska Studier med kr 15 000 för 
utgivning av tidsskriften Orientaliska 
studier under innevarande år. 
Institutionsstyrelsen efterlyser en 
framtidsplan för en eventuell elektronisk 
tidskift.  

  
 6.   Ekonomi 
 

Bokslut 2009 klart. Visar på ett överskott. 
Institutionen har ett positivt kapital totalt 
sett. 
HÅS/HÅP bokslutet för 2009 visar att 
Mellanösternstudier har ett underskott  
och får betala tillbaka. Japanska har ett 
överskott och övriga ämnen inklusive 
Konfuciusinstitutet visar på ett överskott. 
 
Budget 2010 är klar och visar på ett 
mindre underskott. Medfinansiering av 
externa projekt från forskningsanslag 
kommer att ske med c:a en miljon kronor. 
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7.   Doktorandrådet Doktorandrådet har haft möten för att 

diskutera och ge synpunkter på den nya 
kursplanen för forskarutbildningen. Ett 
förslag är att ett gemensamt seminarium 
bör ingå i nya kursplanen. 
 
Arbetsgrupp har tillsatts bestående av 
Eunah Kim, Amanda Walldoff och 
Gunnar Linder för att utarbeta en 
informationsskrift för blivande 
doktorander. Gruppen samt ordföranden 
har haft informationsmöten med Annika 
Lundström och Astrid Ottoson al-Bitar. 
 
Förslag till informationsskrift beräknas 
vara klart till nästa institutionsstyrelse-
möte.  
 
Doktorandrådet föreslår en mjukstart för 
ny doktorand genom att doktoranden 
erbjuds gå med annan lärare som assistent 
termin 1 samt också gå UP1 och UP2. 
Detta ska då räknas som 20% 
institutionstjänstgöring. 
 
Studierektorn för forskarutbildningen 
föreslås kunna ha en mer central funktion 
för doktoranderna.  

   
  8.   Studentrådet (f.d Ämnesrådet)  
 

Simon Lundhag, studerar kinesiska, ny 
suppleant samt skyddsombud i 
studentrådet. 
Punkten Ämnesrådet ändras till 
Studentrådet som det nu ska heta enligt 
SU. 
Institutionens studentråd kallas OSIS – 
Orientaliska Språk Institutionens 
Studenråd. 
 
Hemsida på Studentkåren med länk från 
institutionens hemsida. 
 
Planerar följande: 
Vårträff i gula villan 
Filmvisning – japanska filmer jämn vecka 
Samstudier i gula villan – måndagar 13-
17 ojämna veckor 
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  9.  Rapport från arbetsgrupper    Masterprogramgruppen sammanträder 25 

februari. 
 
Strategigruppen har haft möte och 
inbjudit museer till seminarium. 
 
Prefekten förbereder mall för forskarplan 
som sedan ska finnas på hemsidan för 
varje forskare. 
 

10.  Forsknings- och 
Forskarutbildningsärenden   

Stina Jelbring disputerar lördagen den 17 
april kl. 13.00 
 
Jarringbiblioteket har fått böcker från 
Staffan Rosén. 
 
Birgit Schlyter och Mirja Juntunen har 
varit på resa i Indien och knutit 
forskarkontakter.   
 

  11.    Utbildningsärenden 
-     Examinatorer Syd- & 
      Centralasienstudier 

 
 
 
 

- Förslag till delegering till prefekt  
angående kontraktssignering 

 
 
 

 

 
 
Institutionsstyrelsen fastställer 
examinatorer för Syd- & 
Centralasienstudier under förutsättning att 
examinatorer anges för varje delkurs. 
 
 
Institutionsstyrelsen beslutar delegera till 
prefekten att skriva på kontrakt med 
doktorander innan tryckning av 
avhandling sker.  
 

  12.   Jämställdhets- och 
          jämlikhetsfrågor 

Revision av handlingsplanen för 
jämställdhet bör ske snarast. 
 

  13.   Övriga frågor  
 

Ingen åtgärd 

  14.   Nästa möte  
 

Torsdag 25 mars kl. 10.00. 
Konferensrummet Administrationen 
 

    
 
Vid protokollet 
 
 
Annika Lundström 
Annika Lundström 
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Justeras: 

 

  
 
Peter af Trampe 

 
Eva-Carin Gerö 

Peter af Trampe, ordförande Eva-Carin Gerö 
    
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 


