
 

 
 
 
Protokoll fört vid föredragning för rektor  
2011-02-03 

 

1 (3)

 

 
 

 

 

 Ärende Åtgärd 

1. Anmälan av remissyttrande över 
detaljplaneprogram Albano – Stockholms 
nya universitetsområde (dnr SU 10-3214-
10). Föredragande: Kersti Hedqvist, 
Tekniska avdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

2. Anmälan från studierektorn vid 
Sociologiska institutionen om misstänkt 
fusk i form av plagiering vid 
hemtentamen i kursen Population 
Processes, 7,5 hp. (dnr SU 35-0046-11).      
Föredragande: Emma Svennerstam, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

3. Anmälan från tillförordnade prefekten vid 
Juridiska institutionen om misstänkt fusk i 
form av otillåtet hjälpmedel vid 
examination i kursen Arbetsrätt, 9 hp (dnr 
SU 35-0042-11). Föredragande: Emma 
Svennerstam, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 

4. Fastställande av Rutiner för avtalsarbete 
vid Stockholms universitet (dnr SU 301-
1755-10). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att fastställa Rutiner för 
avtalsarbete vid Stockholms universitet 
enligt förslag. 

5. Anmälan från en studierektor vid 
Sociologiska institutionen om misstänkt 
fusk i form av plagiering vid examination 
i kursen Population processes, 7,5 hp (dnr 
SU 35-0049-11). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 
Disciplinnämnden. 
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6. 

 

Utseende av ordförande och 
representanter till Rådet för jämställdhet- 
och jämlikhetsfrågor vid Stockholms 
universitet (dnr SU 18-1787-10). 
Föredragande: Ulrika Bjare, 
Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att utse vicerektor, 
professor Anders Gustavsson till 
ordförande i Rådet för jämställdhet- och 
jämlikhetsfrågor.  

Samtidigt utses fakultetsrepresentanter 
enligt förslag från 

Humanistiska fakultetsnämnden 
Professor Tytti Soila, prefekt, 
Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation (JMK) som ordinarie 
representant och professor Hans Strand, 
prefekt Institutionen för nordiska språk 
som suppleant. 

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
Professor Gunilla Svensson, 
Meteorologiska institutionen som 
ordinarie representant och professor 
Göran Östlin, Institutionen för astronomi 
som suppleant. 
 
Juridiska fakultetsnämnden 
Docent Laura Carlson, Juridiska 
institutionen som ordinarie representant 
och universitetslektor Rolf Höök, 
Juridiska institutionen som suppleant.  

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
Universitetslektor Lena Hübner, 
Institutionen för socialt arbete som 
ordinarie representant och 
universitetslektor Hanna Hjalmarsson, 
Institutionen för reklam och PR som 
suppleant. 

Det antecknas att Stockholms universitets 
studentkår har utsett studenterna  
Anna Göthner och Jacko Nilsson som 
representanter i rådet. 

Det antecknas vidare att 
personalorganisationerna har utsett  
Lisbeth Häggberg, Fackförbundet ST och 
Bo Ekengren, Saco som ordinarie 
representanter samt PO Mattsson, Saco 
och Alejandra Pizarro, Fackförbundet ST 
som suppleanter. 
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7.  
Förslag till föreståndare för Centrum för 
akademisk engelska för perioden  
2011-01-01 – 2011-06-30. Föredragande: 
Marianne Westman, Ledningskansliet. 

 
Rektor beslutar enligt förslag från 
Humanistiska fakultetsnämnden att utse 
gästlektor Maria Kuteeva till föreståndare. 

Det antecknas att MBL-information 
förevarit 2011-01-31. 

8. Förslag till ledamöter och suppleanter i 
styrelsen för Centrum för akademisk 
engelska för perioden 2011-01-01 – 2013-
12-31. Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag från 
Humanistiska fakultetsnämnden i samråd 
med övriga fakultetsnämnder att till 
ledamöter utse professor Thomas 
Hartman, Företagsekonomiska 
institutionen och professor Sven 
Hovmöller, Institutionen för material- och 
miljökemi och professor Jan Olsson, 
Filmvetenskapliga institutionen och 
professor Cecilia Magnusson Sjöberg, 
Juridiska institutionen till suppleanter. 

Enligt förslag för prefekten, Engelska 
institutionen beslutar rektor att utse 
professor Philip Shaw och professor 
Kingsley Bolton till ledamöter och 
universitetslektor Paul Schreiber till 
suppleant, samtliga från Engelska 
institutionen. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor 
Lena Gerholm och biträdande förvaltningschefen Martin Melkersson. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Ulrika Bjare, Ledningskansliet (protokollförare). 
 

Vid protokollet 

 

Ulrika Bjare 
 

Justeras     

 

Kåre Bremer     


