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 Ärende Åtgärd 

1. Förfrågan från Svenska institutet i Rom 

om att nominera stipendiater till C M 

Lericis stipendiefond som är tillgänglig 

för utdelning som stipendium för läsåret 

2014-2015 (dnr SU FV-2.1.9-1157-14). 

Föredragande: Henric Hertzman, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Humanistiska fakultetsnämnden, att 

nominera följande studenter enligt denna 

rangordning: 

1. Alexander Svedberg, masterprogrammet 

i Arkeologi från HT 2012. 

2. Robin Wahlsten Böckerman, doktorand 

i latin, antagen 2011. 

3. Pedro Bentancour Garin, doktorand i 

arkeologi, antagen 2011. 

2. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för ekologi, 

miljö och botanik (dnr SU FV-1.2.2-

0769-14). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Peter 

Hambäck som prefekt och professor Jonas 

Gunnarsson som ställföreträdande prefekt 

för perioden 2014-08-01 – 2015-07-31.  

3. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för naturgeografi 

och kvartärgeologi (dnr SU FV-1.2.2-

0970-14). Föredragande: Åsa Borin, 

Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar utse professor Karin 

Holmgren som prefekt och 

universitetslektor Jerker Jarsjö som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2014-08-01 – 2017-07-31. 

4. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap (dnr SU FV-1.2.2-0713-

14). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse professor Love 

Ekenberg som prefekt och professor Uno 

Fors som ställföreträdande prefekt för 

perioden 2014-08-01 – 2017-07-31. 

 

 

5. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Socialantropologiska  

institutionen (dnr SU FV-1.2.2-1095-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar utse docent Mark Graham 

som prefekt och professor Helena Wulff 

som ställföreträdande prefekt för perioden 

2014-08-01 – 2017-07-31. 
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6. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid 

Östersjöcentrum (dnr SU FV-2.3.1.1-

1481-14). Föredragande: Carina 

Nymark, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att återanställa Fredrik 

Wulff som professor i marin 

systemekologi med en omfattning av 20 

procent fr.o.m. 2014-05-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2015-04-30 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

7. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående förlängning 

av anställning som adjungerad professor 

vid Meteorologiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-1358-13). Föredragande: 

Carina Nymark, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Markus Meiers 

anställning som adjungerad professor i 

oceanografi på 20 procent fr.o.m. 2014-08-

01 t.o.m. 2016-07-31 med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

8. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående förlängning 

av anställning som adjungerad professor 

vid Meteorologiska institutionen (dnr SU 

FV-2.3.1.1-1359-13). Föredragande: 

Carina Nymark, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Peter Sigrays 

anställning som adjungerad professor i 

oceanografisk mätteknik på 20 procent 

fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2016-06-30 med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

9. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för pedagogik 

och didaktik (dnr SU FV-1.2.2-0864-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar utse docent Jon Ohlsson 

som prefekt och docent Tore West som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2014-08-01 – 2017-07-31. 

 

10. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för Socialt 

arbete (dnr SU FV-1.2.2-0714-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Lena Hübner som prefekt och professor 

Anders Bergmark som ställföreträdande 

prefekt för perioden 2014-08-01 –  

2017-07-31. 

 

11. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-6.1.2-1482-14). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 
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12. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (dnr SU FV-

6.1.2-1484-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

13. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (dnr SU FV-

6.1.2-1485-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

14. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Naturvårdsverket 

avseende samarbete med Institutionen för 

tillämpad miljövetenskap (dnr SU FV-

6.1.2-1486-14). Föredragande: Nadja 

Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

15. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för data och systemvetenskap (dnr SU 

FV-2.3.1.1-0933-14). Föredragande: 

Agneta Wong, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Staffan 

Selander som professor efter pension med 

omfattningen 40 procent fr.o.m. 2014-07-

01  t.o.m. 2015-06-30, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

16. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om återanställning av professor 

efter pension vid Romanska och klassiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1497-

13). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Gunilla 

Iversen som professor efter pension med 

omfattningen 75 procent för perioden 

2014-07-01 – 2015-06-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

17. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om anställning av gästprofessor 

vid Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1424-14). Föredragande: 

Magnus Liw Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att anställa Svein 

Lorentzen som gästprofessor för perioden 

2014-10-01 – 2016-09-30, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 
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18. Förslag från Humanistiska fakultets-

nämnden om utökning av anställning som 

gästprofessor vid Institutionen för 

orientaliska språk (dnr SU FV-2.3.1.1-

1498-13). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utöka Christina 

Nygrens anställning som gästprofessor till 

80 procent av heltid för perioden 2014-07-

01 – 2015-07-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

19. Yttrande över betänkandet Fossilfrihet på 

väg (SOU 2013:84) (dnr SU FV-1.1.3-

0567-14). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

20. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1310-14). Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

21. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Institutionen för 

pedagogik och didaktik till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1133-14). Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

22. Stockholms universitets stödorganisation 

för kontakter med det omgivande 

samhället (dnr SU FV-1.9-3013-13). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

23. Utseende av rektorsråd för perioden 

2015-01-01 – 2017-12-31 (dnr SU FV-

1.2.2-1511-14). Föredragande: Linda 

Stridsberg, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

 

24. Direktiv till utredning av stödfunktionen 

för uppdragsutbildning vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.9-1518-14). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Planeringsavdelningen. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

25. Anmälan av internremiss av 

ändringsförslag i Regelboken, avgiven 

till områdesnämnderna 2014-04-29 (dnr 

SU FV-1.1.2-0138-14). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Planeringsavdelningen. 

 

 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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26. Anhållan från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen om 

att få utlysa en adjunktanställning i 

förskoledidaktik med inriktning mot 

språk och estetik (dnr SU FV-2.3.1.4-

1462-14). Föredragande: Susanna 

Lindberg, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att tillstyrka Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionens 

anhållan om att utlysa en 

adjunktanställning i förskoledidaktik med 

inriktning mot språk och estetik.  

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

prorektor, professor Hans Adolfsson och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

Malmström. 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 


