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 Ärende Åtgärd 

1. Fördelning av särskilda medel för 

tolkutbildning. Föredragande: Susanne 

Lindfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar att fördela totalt 4 400 000 

kronor till Institutionen för svenska och 

flerspråkighet för högskoleutbildning i 

teckenspråk och tolkning med start 

höstterminen 2013. Av beloppet avser 

500 000 kronor planeringsbidrag. 

Det antecknas att avstämning av antalet 

studenter på kandidatprogrammet i 

teckenspråk och tolkning görs årligen och 

kan leda till återbetalning av medlen. 

2. Avtal mellan National University of 

Singapore och Stockholms universitet 

(dnr SU FV-6.1.1-1081-13). 

Föredragande: Ronald T. Nordqvist, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

3. Fördelning av särskilda medel till 

uppbyggande av innovationskontor. 

Föredragande: Karolina Pihlblad, 

Planeringsavdelningen 

Rektor beslutar att fördela 2 500 000 

kronor till avdelningen för externa 

kontakter och 2 500 000 kronor till 

planeringsavdelningen. 

4. Entledigande, på egen begäran, av 

prefekt vid Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-1.2.2-2540-13). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar entlediga universitetslektor 

Anneli Liukko från uppdraget som prefekt. 

5. Utseende av prefekt vid Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-1.2.2-2540-13). Föredragande: 

Åsa Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse professor Stefan 

Nordlund, Institutionen för biokemi och 

biofysik som prefekt för perioden 2013-09-

09 – 2014-07-31. 
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6. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om ökad omfattning av 

återanställning av professor efter pension 

vid Institutionen för biokemi och biofysik 

(dnr SU FV-2.3.1.1-2534-13). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Stefan 

Nordlund som professor med en 

omfattning av 100 procent fr.o.m. 2013-

09-09 tills vidare, dock längst t.o.m. 2014-

07-31 med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

7. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (SU FV-6.1.2-

2506-13). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

8. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (SU FV-6.1.2-

2507-13). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna överenskommelsen. 

 

9. Avtal mellan Stockholms universitet och 

Societas Archaeologica Upsaliensis 

avseende samarbete med Institutionen för 

naturgeografi och kvartärgeologi (SU 

FV-6.1.2-2508-13). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar teckna avtalet. 

 

10. Förslag till innehavare av stipendium ur 

Folkskoleseminariets minnesfond för 

läsåret 2013/2014 (dnr SU FV-2.1.9-

1504-13). Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att utdela stipendiet i 

enlighet med förslag från Stockholms 

universitets studentkår gällande 

lärarstudenter. 

11. Förslag till beslut om stipendium ur 

Folkskoleseminariets minnesfond för 

läsåret 2013/2014 

(dnr SUFV 2.1.9-1504-13). 

Föredragande: Aina Saffo, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avslå ansökan om 

stipendium då Sektionen för Civilingenjör 

och lärare inte är en 

studentkår/studentförening vid Stockholms 

universitet utan är en del av Tekniska 

högskolans studentkår.  

12. Nominering till UNICA Steering 

Committee (dnr SU FV-6.19-2517-13). 

Föredragande: Karin Granevi 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att nominera 

universitetsdirektör Ann-Caroline 

Nordström till UNICA Steering 

Committee. 
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13. Anmälan av skrivelse om Uttalande i 

anslutning till Riksrevisionens revision 

av Stockholms universitets delårsrapport 

per 30 juni 2013 som rektor beslutat att 

avge till Riksrevisionen. (Dnr SU FV-

1.1.8-2231-13, doknr 3). Föredragande: 

Madelene Norsell, 

Planeringsavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 

14. Medel till fundraisingarbete/strategiska 

partnerskap vid Avdelningen för externa 

kontakter och Kansliet för strategiska 

partnerskap. Föredragande: Svante 

Fjelkner, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar 

att Avdelningen för externa kontakter 

maximalt får rekvirera 4 000 000 kronor 

från rektor för perioden 2012-12-01 –  

2013-06-30 (fullgod ekonomisk 

redovisning ska vara rektor till handa 

senast 2013-12-01), samt 

att i enlighet med universitetsstyrelsens 

bemyndigande fördela 3 423 000 kronor 

till Kansliet för strategiska partnerskap för 

perioden 2013-07-01 – 2013-12-31 (80 

procent FUF, 20 procent UGA). 

Detta beslut ersätter rektorsbeslut  

2012-11-15 om medel till 

fundraisingarbete vid Avdelningen för 

externa kontakter. 

   

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

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     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


