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 Ärende Åtgärd 

1. Yttrande över remiss angående 

strategidokument för Ladok t.o.m. 2018 

(dnr SU FV-1.1.3-0866-13). 

Föredragande: Jerker Dahne, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 

Ladokkonsortiet. 

2. Ansökan om omdisponering av 

stipendium ur Jubileumsdonationen Knut 

och Alice Wallenbergs stiftelse 2012 (dnr 

SU FV 2.1.9-0885-13). Föredragande: 

Aina Saffo, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avslå ansökan om 

omdisponering av resestipendiet då 

tidpunkten för den planerade resan ligger 

utanför dispositionstiden för stipendiet. 

3. Svar från Stockholms universitet med 

anledning av DO:s beslut att granska 20 

lärosätens arbete enligt 3 kap. 14-16 §§ 

diskrimineringslagen (dnr SU FV-1.1.7-

0997-13). Föredragande: Christian 

Edling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att inlämna svar enligt 

förslag. 

4. Medverkan i nationell infrastruktur för 

terrester och limnisk fältforskning (dnr 

SU 58-0683-12). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar om Stockholms 

universitets medverkan med Tarfala 

forskningsstation i den nationella 

infrastrukturen för terrester och limnisk 

fältforskning (stationsnätverket) under de 

villkor som anges i skrivelse från 

Vetenskapsrådet samt i Vetenskapsrådets 

utvärderingsrapport  

5. Utseende av tillståndshavare för 

försöksdjursanläggningar vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-2.10.1-1118-13). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att utse vicerektor, 

professor Anders Karlhede, till 

tillståndshavare för. 

försöksdjursanläggningar vid Stockholms 

universitet fr.o.m. 2013-01-01. 
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6. Utseende av rektorsråd för perioden 

2013-07-01—2016-06-30. 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar utse docent Bengt-Olov 

Molander till rektorsråd, med operativt 

samordningsansvar för lärarutbildningarna 

vid Stockholms universitet. Rektorsrådet 

rapporterar till prorektor. Uppdraget omfattar 

80 % av heltid och ett uppdragstillägg utgår 

om 10 000 kr per månad. 

 

 

7. Anställning av gästprofessor vid 

Institutionen för svenska och 

flerspråkighet (SU FV-2.3.1.1-1119-13). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Humanistiska fakultetskansliet 

 

Rektor beslutar att anställa Lena Ekberg 

som gästprofessor vid Institutionen för 

svenska och flerspråkighet för perioden 

2013-08-01 – 2016-07-31.  

 

 

 

8. Förnyat avtal mellan Stockholms 

universitet och St Petersburgs universitet: 

―Protocol on Academic and Research 

Staff Exchange between Stockholm 

University and Saint-Petersburg 

University. (dnr SU FV-6.1.1-1080-13).  

Föredragande: Tom Morell, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

 

 

9. Anmälan av överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Karolinska 

Institutet avseende samarbete med 

Psykologiska institutionen (dnr SU FV 

6.5-1079-13). Föredragande: Kajsa 

Ljung, Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

10. Utseende av ny föreståndare för 

Stockholms matematikcentrum för 

perioden fram t.o.m.2015-06-23 (dnr SU 

31-3567-12). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, i enlighet med förslag från 

styrelsen för Stockholms 

matematikcentrum, att till ny föreståndare 

utse professor Svante Linusson, 

Institutionen för matematik, SCI, KTH. 
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11. Förslag till fakultetsopponent och 

betygsnämnd vid Catharina Tjernbergs 

disputationsprov för avläggande av 

doktorsexamen i specialpedagogik 2013-

05-23. (dnr SU FV-4.2.9-1150-13) 

Föredragande: Jenny Gardbrant, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, med återkallande av 

delegation i detta ärende, att till 

fakultetsopponent utse docent Ulf 

Fredriksson, Institutionen för pedagogik 

och didaktik, Avd för internationell 

pedagogik, Stockholms universitet. 

Till betygsnämndsledamöter utses 

professor em. Ulla Riis, Pedagogiska 

institutionen, Uppsala universitet, 

professor em. Birgitta Qvarsell, 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 

Stockholms universitet samt docent Håkan 

Åbrink, Institutionen för svenska och 

flerspråkighet, Stockholms universitet. 

Till ordförande utses handledaren, 

professor em Eva Heimdahl Mattsson. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, 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     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

 


