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 Ärende Åtgärd 

1. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för biokemi och biofysik (dnr SU 611-

0260-12). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Astrid Gräslund om 10 procent av heltid 

fr.o.m. 2012-03-01 tillsvidare, dock längst 

t.o.m. 2013-02-28, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

2. Förslag till ledamot i styrelsen för 

Centrum för modevetenskap för perioden 

2012-01-0 -- 2014-12-31 (dnr SU 31-

0248-12). Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag från 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 

att utse universitetslektor Håkan Preiholt, 

Företagsekonomiska institutionen. 

3. Förslag till utseende av föreståndare för 

Stockholms matematikcentrum (dnr SU 

31-0300-12). Föredragande: Maria 

Pyke, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, enligt förslag från 

Stockholms matematikcentrums styrelse, 

att till föreståndare för centret utse 

professor Sergei Merkulov för tiden t.o.m. 

2012-12-31. 

4. Förslag till ledamot att ingå i 

programrådet för Uppsala/Umeå 

Comprehensive Cancer Consortium (U-

CAN) (dnr SU 31-0265-12). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att för Stockholms 

universitets räkning nominera professor 

Dag Jenssen, Institutionen för genetik, 

mikrobiologi och toxikologi. 

5. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om tillsättning av en 

ledigkungjord anställning som professor i 

transnationell flerspråkighet (dnr SU 

611-0097-10). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Humanistiska 

fakultetskansliet. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att fr.o.m. 2012-03-01 

anställa Christopher Stroud som professor i 

transnationell flerspråkighet, med 

anställningsvillkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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6. Utseende av prefekt vid Institutionen för 

numerisk analys och datalogi (NADA) 

(dnr SU 621-0108-12). Föredragande: 

Åsa Borin, Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse universitetslektor Lars 

Arvestad som prefekt för perioden 2012-

02-01 – 2015-07-31. 

7. Utseende av ställföreträdande prefekt vid 

Matematiska institutionen (dnr SU 621-

0156-12). Föredragande: Åsa Borin, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Pavel 

Kurasov som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2012-02-01 – 2013-07-31. 

8. Begäran från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen om 

att få inrätta fyra anställningar som 

adjunkt i förskoledidaktik (dnr SU 616-

3478-11 och 616-3479-11). 

Föredragande: Maria Pyke, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

9. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om att förnya 

anställning som gästprofessor vid 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU 616-0191-12). 

Föredragande: Kajsa Ljung, 

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Olov Forsgren 

som gästprofessor i data- och 

systemvetenskap vid Institutionen för data- 

och systemvetenskap för perioden 2012-

02-15 – 2012-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

10. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för data- och systemvetenskap (dnr SU 

616-0192-12). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa Jacob 

Palme som professor efter pension fr.o.m. 

2012-02-15 t.o.m. 2012-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

11. Offert till Skolverket på kurser för lärare 

höstterminen 2012 inom ramen för 

Lärarlyftet II (dnr SU 55-3601-11). 

Föredragande: Ulla-Brita Ekqvist, 

Avdelningen för externa kontakter. 

Rektor beslutar inlämna offert till 

Skolverket. 

12. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Forskningsrådet för miljö, areella 

näringar och samhällsbyggande, Formas, 

om beviljat bidrag till forskningsprojekt 

vid Stockholms Resilienscentrum (dnr 

SU 301-0275-12). Föredragande: Josefin 

Fernstad, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtal. 
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13. Ansökan om medel från Henrik 

Granholms stiftelse för täckande av 

institutionens overheadkostnader, från 

professor emerita Inger Larsson, 

Institutionen för nordiska språk (dnr SU 

33-0208-12). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att avslå ansökan. 

14. Ansökan om medel från Henrik 

Granholms stiftelse för utökning av 

internminne på dator/arbetsstation, från 

professor emeritus Jan-Erik Roos, 

Matematiska institutionen (dnr SU 33-

0112-12). Föredragande: Marianne 

Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att avslå ansökan. 

15. Förslag till ordförande och ledamöter i 

styrelsen för Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning vid Stockholms universitet 

(SoRAD) för tiden t.o.m. 2014-12-31 (jfr 

dnr SU 31-0086-09). Föredragande: 

Marianne Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

att till ordförande utse docent Ester 

Pollack, Institutionen för mediestudier och 

till ledamöter professor Janne Flyghed, 

Kriminologiska institutionen och docent 

Lena Hübner, Institutionen för socialt 

arbete –Socialhögskolan. 

Rektor utser i enlighet med förslag från 

SoRAD och efter hörande av 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

professor Claudia Fahlke, Göteborgs 

universitet och docent Björn Hibell, 

Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) till externa 

ledamöter. 

Det antecknas att föreståndaren är 

självskriven styrelseledamot, samt att en 

representant för personalen vid SoRAD, 

utsedd genom val bland personalen, har 

rätt att ingå i styrelsen.  

16. Anhållan från prefekten för 

Konstvetenskapliga institutionen om 

ändring av tidigare beslutad 

sammansättning av institutionsstyrelsen 

(dnr SU 31-2148-11, jfr R 2011-10-13). 

Föredragande: Marianne Westman, 

Ledningskansliet. 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar efter samråd med 

vicerektor för humaniora-

samhällsvetenskap att styrelsen för 

Konstvetenskapliga institutionen ska vara 

sammansatt enligt bilaga R-1-120202.  
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17. Utseende av ny prefekt vid Juridiska 

institutionen för perioden 2012-02-02 – 

2014-12-31 (dnr SU 621-0343-12). 

Föredragande: Johan Schelin, Juridiska 

fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Peter Melz 

som prefekt vid Juridiska institutionen för 

perioden 2012-02-02 – 2014-12-31. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor 

Lena Gerholm och tillförordnad förvaltningschef Joakim Malmström. 

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

varit Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Vid protokollet 

 

 

Angelica Åberg 

 

Justeras     

 

 

Kåre Bremer     


