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6. Överenskommelse mellan 
Systemekologiska institutionen, 
Stockholms universitet och 
Naturvårdsverket, (dnr SU 301-3214-11). 
Föredragande:Anders Jigin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen.  

7. Förslag till ordförande och ledamöter i 
läs- och granskningsgrupp för 
Högskoleverkets kvalitetsgranskningar 
(dnr SU 31-3226-11). Föredragande: 
Tove Holmqvist, Planeringsenheten. 

Rektor beslutar att till ordförande i 
gruppen utse professor Gunnar Svensson 
och att till ledamöter i gruppen utse 
professor Inger Eriksson, 
universitetslektor Karim Hamza, professor 
Christina Hellman, universitetslektor 
Viveca Lindberg och professor Astrid 
Pettersson. Mandattiden gäller fr.o.m. 
2012-01-01 t.o.m. 2014-06-30. 

8. Utseende av ordförande, ledamöter och 
suppleant i styrelsen för stiftelsen 
Kursverksamheten vid Stockholms 
universitet för perioden 2012-01-01 – 
2014-12-31. Föredragande: Anna 
Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Gunnel 
Engwall, Institutionen för franska 
italienska och klassiska språk, till ledamot 
tillika ordförande. 

Vidare utses till ledamöter prorektor, 
professor Lena Gerholm, Institutionen för 
etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap och professor Johan 
Kleman, Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi. Till suppleant utses 
professor Lars Bergström, Fysikum. 

Det antecknas att professor Lena Gerholm 
ej har deltagit i beslutet. 

9. Förslag från Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor efter pension vid 
Meteorologiska institutionen (dnr SU 
611-3046-11). Föredragande: Nadja 
Stålnacke, Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 
Henning Rodhe för perioden 2012-01-01 - 
2012-12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  

10. Ansökan från Qiang Pan Hammarström 
om entledigande från anställning som 
professor i immunbiologi vid Wenner-
Grens institut (dnr SU 631-3264-11). 
Föredragande: Katarina Gustafsson, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att bevilja Qiang Pan 
Hammarströms ansökan om entledigande 
fr. o. m. 2012-07-01.  

11. Anmälan från föreståndaren vid Institutet fö
internationell ekonomi om störande av 
verksamheten (dnr SU 35-3101-11).  
Föredragande: Emma Svennerstam, 
Ledningskansliet. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 
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12. Förslag till nytt anställningsbeslut för 
gästprofessor vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap (dnr SU 616-2247-
11). Föredragande: Åsa Johnson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fastslå nytt 
anställningsbeslut för Anders G Nilsson, 
gästprofessor i data- och systemvetenskap 
med inriktning mot global utveckling och 
informationssystem vid Institutionen för 
data- och systemvetenskap. Det nya 
anställningsbeslutet ersätter tidigare från 
2011-10-13. 

13. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om återanställning av 
professor i psykologi. (dnr SU 611-3063-
11). Föredragande: Åsa Johnson, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa Ove 
Almkvist som professor i psykologi, på 50 
procent av heltid under perioden 2012-01-
01 – 2012-06-30, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 

14. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om anställning som professor i 
internationell privat- och processrätt vid 
ledigkungjord anställning som 
universitetslektor vid Juridiska 
institutionen, (dnr SU 612-2893-10). 
Föredragande: Karin Englesson, 
Juridiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Michael 
Hellner som professor i internationell 
privat- och processrätt fr.o.m. 2012-03-01, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

15. Anhållan från prefekten vid Institutionen 
för reklam och PR till 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 Samhällsvetenskapliga fakulteten att 
styrelsen för Institutionen för reklam och 
PR ska vara sammansatt enligt bilaga R-
23-111201.  

Rektor beslutar vidare att denna 
sammansättning gäller för perioden 2012-
01-01 – 2012-12-31 och att prefekten i 
god tid för utgången av 2012 ska 
inkomma med redogörelse för hur 
bemanningssituationen för resterande tid 
av mandatperioden, dvs 2013-01-01 – 
2014-12-31,ser ut. 

16. Anhållan från prefekten vid Statistiska 
institutionen om undantag från att 
genomföra val till institutionsstyrelse 
under hösten 2011 (dnr SU 31-2148-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, mot bakgrund av de skäl 
som anförts och efter samråd med dekanus 
vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, att 
förlänga mandatperioden för ledamöter 
och suppleanter i styrelsen för Statistiska 
institutionen tills vidare, dock längst 
t.o.m. 2012-06-30. 

17. Anhållan från prefekten vid Institutionen 
för ekonomisk historia 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 Samhällsvetenskapliga fakulteten att 
styrelsen för Institutionen för ekonomisk 
historia ska vara sammansatt enligt bilaga 
R-24-111201. 
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18. Anhållan från prefekten vid Institutionen 
för pedagogik och didaktik 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 Samhällsvetenskapliga fakulteten att 
styrelsen för Institutionen för pedagogik 
och didaktik ska vara sammansatt enligt 
bilaga R-25-111201. 

19. Utseende av ordförande och ledamöter i 
styrelsen för Institutet för internationell 
ekonomi för perioden 2011-08-01 – 2014-
12-31. Föredragande: Anna Riddarström, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Astrid 
Söderbergh-Widding, Filmvetenskapliga 
institutionen, till ledamot tillika 
ordförande. 

Vidare utses till ledamöter professor 
Anders Björklund, Institutet för social 
forskning, professor Gudrun Dahl, 
Socialantropologiska institutionen, 
professor Harry Flam (föreståndare), 
Institutet för internationell ekonomi, 
professor Ulrika Mörth, 
Statsvetenskapliga institutionen, och 
professor Jakob Svensson (biträdande 
föreståndare), Institutet för internationell 
ekonomi. 

 

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 Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

. 
 

 

Vid protokollet 
 
 
Anna Riddarström 

 

Justeras     

 
 
Kåre Bremer     


