
  

 

 

 

Protokoll fört vid föredragning för rektor  

2013-09-12 

 

1 (3) 

 

 

 

 

 

 

 Ärende Åtgärd 

1. Fördelning av budgetram för 

universitetspedagogisk funktion 

höstterminen 2013. Föredragande: 

Svante Fjelkner, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar  

att, utöver de medel som fördelades till 

Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik  

2013-06-27, fördela 2 062 749 kronor till 

Institutionen för data- och 

systemvetenskap och 4 052 251 kronor till 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 

samt 

att 3 900 000 kronor av medlen ska 

avsättas som en strategisk satsning i 

enlighet med universitetsstyrelsens 

bemyndigande och att resterande medel 

ska tas av UPC:s ram för 2013. 

2. Internremiss till områdesnämnderna av 

departementspromemorian Kommunal 

medfinansiering av 

forskningsinfrastruktur inom Eric-

konsortier (Ds 2013:54) (dnr SU FV-

1.1.3–2544-13). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

3. Anmälan av avtal mellan Stockholms 

universitet och the Facility for Antiproton 

and Ion Research in Europe GmbH 

rörande The transfer of the ownership of 

CRYRING from SU to FAIR GmbH (dnr 

SU FV-6.1.1-2577 -13). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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4. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om fortsatt 

återanställning av professor efter pension. 

(dnr SU FV 2.3.1.1-2609-13). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa professor 

Lars Fant med omfattningen 100 procent 

under perioden 2013-10-01—2014-03-31 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut.  

5. Riktlinjer rörande arkivorganisationen 

och arkivvården vid Stockholms 

universitet. (dnr SU FV-2.6.2-2564-13). 

Föredragande: Göran Rydeberg, 

Tekniska avdelningen. 

Rektor beslutar fastställa Riktlinjer rörande 

arkivorganisationen och arkivvården vid 

Stockholms universitet. 

6. Skrivelse från Områdesnämnden för 

naturvetenskap med anhållan om stöd för 

verksamheten inom Navarino 

Environmental Observatory (NEO) 

Research Program (dnr SU FV-5.1.2-

2453-13). Föredragande: Susanne 

Lindfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar, i enlighet med 

universitetsstyrelsens bemyndigande, att 

stödja forskningsprogrammet med 

1 000 000 kronor under 2014. 

 

7. Utseende av ledamot till styrelsen för 

Konsortie för nationellt samarbete inom 

försöksdjursutbildning (SU FV- 1.1.3-

2024-13). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Ann-Beth 

Jonsson, Institutionen för molekylär 

biovetenskap, Wenner-Grens institut, som 

ledamot av styrelsen t.o.m. 2016-12-31 

8. Förslag på lokal samordnare för 

nationellt samarbete i 

försöksdjursutbildning (SU FV- 1.1.3-

2024-13). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor föreslår att professor Bertil Borg, 

Zoologiska institutionen, utses som lokal 

samordnare t.o.m. 2016-12-31 

9. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Polishögskolan angående 

samarbete med Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen (dnr 

SU FV-6.1.3-2635-13). Föredragande: 

Kajsa Ljung, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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10. Förslag från prefekten för Romanska och 

klassiska institutionen till 

sammansättning av institutionsstyrelsen 

fr.o.m. 2014-01-01 (dnr SU 31-2148-11). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att styrelsen för Romanska 

och klassiska institutionen ska vara 

sammansatt enligt bilaga R-8-130912 

.  

Det antecknas att mandatperioden för 

styrelsen följer den för övriga institutioner, 

dvs. nästa hela mandatperiod inleds  

2015-01-01. 

Det antecknas vidare att MBL-förhandling 

förevarit 2013-09-10. 

   

Dessa beslut är i rektors ställe fattade av prorektor, professor Hans Adolfsson, i närvaro av 

tillförordnad förvaltningschef Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har informerats 

och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet 

(protokollförare).  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Hans Adolfsson 


