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 Ärende Åtgärd 

1. Utseende av revisorer för Justitierådet 

Edvard Cassels stiftelse samt för 

Trettondagsfonden för tiden t.o.m.  

2016-12-31. Föredragande: Ulrika 

Bjare, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar utse professor  

Sven-Olov Lodin och auktoriserad revisor  

Lars Karlsson, Osborne Revision AB.  

Det antecknas att i uppdraget ingår att 

avsluta revisionen för stiftelsernas 

verksamhetsår som slutar 2016-06-30, för 

den händelse avslut sker efter 2016-12-31. 

2. Ansökan om deltagande som partner i 

projekt inom Erasmus+ Strategiska 

Partnerskap, Institutionen för baltiska 

språk, finska och tyska (SU FV-158-

0026-14). Föredragande: Helena Björck, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge ansökan till 

DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst). 

3. Utseende av ledamot i programstyrelsen 

för forskningsprogrammet Mistra Pharma 

(dnr SU FV-1.2.2-1555-14). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar med entledigande av Lena 

Söderberg att utse Anna Linusson till 

ledamot i programstyrelsen för 

forskningsprogrammet Mistra Pharma. Det 

antecknas att Stiftelsen för Miljöstrategisk 

Forskning har godkänt förslaget. 

4. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen till 

disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-

1317-14). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

 

5. Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-1255-14). Föredragande: 

Agneta Stenborg, Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

6. Utredning angående anmälan om 

sexuella trakasserier vid Institutionen för 

etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap (dnr SU FV-2.5.3–1477-

14). Föredragande: Danijela Semunovic, 

Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att inte vidta ytterligare 

åtgärder. 
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7. Utseende av prefekt och ställföreträdande 

prefekt vid Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap (dnr 

SU FV-1.2.2-1594-14). 

Föredragande: Magnus Liw, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap 

Rektor beslutar utse universitetslektor 

Annika Olsson som prefekt och professor 

Olof Sundqvist som ställföreträdande 

prefekt för perioden 2014-08-01 - 2017-

07-31. 

 

8. Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutionen 

för språkdidaktik (dnr SU FV-2.3.1.1-

1584-14). Föredragande: Magnus Liw 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap 

 

Rektor beslutar att återanställa Inger 

Lindberg som professor för perioden 2014-

03-01 – 2014-06-30, med omfattningen 40 

procent, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

9. Förslag till beslut om utdelning av medel 

ur stiftelsen Sigrid Arrhenius 

stipendiefond (dnr SU FV-2.1.9-0257-

14). Föredragande: Carola Karpegård, 

Donationsförvaltningen. 

 

Rektor beslutar att lämna bidrag med 

37 000 kronor. 

 

10. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Skolverket avseende 

samarbete med Institutionen för 

matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-6.1.2-1601-14). Föredragande: 

Nadja Stålnacke, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

 

11. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om anställning av 

gästprofessor vid Meteorologiska 

institutionen (dnr SU FV-2.3.1.1-1489-

14; jfr dnr SU FV-6.19-0770-13). 

Föredragande: Nadja Stålnacke, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Raymond T 

Pierrehumbert som gästprofessor vid 

Meteorologiska institutionen med 

omfattningen 40 procent fr.o.m. 2014-09-

01 tills vidare, dock längst t.o.m. 2015-07-

31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

12. Inbjudan från Skolverket att lämna offert 

på utbildning för lärare i särskolan 

vårterminen 2015 inom ramen för 

Lärarlyftet II (dnr SU FV-6.5–1479-14) 

Föredragande: Ulla-Brita Ekqvist, 

Avdelningen för externa kontakter. 

Rektor beslutar att avge offert på 

utbildning till Skolverket. 

13. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 

om anställning av gästprofessor i 

arbetsrätt vid Juridiska institutionen (dnr 

SU FV-2.3.1.1-1165-14). Föredragande: 

Karin Englesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att anställa professor 

Catharina Calleman som gästprofessor 

med omfattningen 70 procent fr.o.m. 2014-

06-01 t.o.m. 2015-12-31, med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 
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14. Anmälan om misstänkt vetenskaplig 

ohederlighet (dnr SU FV-6.1.9-1173-14). 

Föredragande: Emma Svennerstam, 

Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att lämna ärendet utan 

vidare åtgärd. 

15. Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden angående förlängning 

av anställning som gästprofessor i 

samhällsvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning med inriktning mot 

epidemiologi, vid Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD) 
(dnr SU FV-2.3.1.1-1575-14) 
Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Ludwig Kraus 

anställning på 25 procent som 

gästprofessor vid Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD) under perioden 

2014-07-01 - 2014-12-31 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

16. Utseende av prefekt och ställföreträdande  

prefekt vid Statistiska institutionen  

(dnr SU FV-1.2.2-0985-14). 

Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar utse professor Gebrenegus 

Ghilagaber som prefekt och 

universitetslektor Michael Carlson som 

ställföreträdande prefekt för perioden 

2014-08-01 - 2017-07-31. 

 

   

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

förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Olof Larsson, 

Ledningskansliet (protokollförare).  

Vid protokollet 

 

 

Olof Larsson 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


