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6. Förlängning av avtal mellan Stockholms 
universitet och Forest Peoples Program, 
Storbritannien, avseende samarbete med 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
301-1032-11). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

7. Skrivelse till universitet och högskolor 
rörande fördelning av de nationella 
medlen för särskilt pedagogiskt stöd år 
2012 (dnr SU 462-2769-10). 
Föredragande: Monica Svalfors, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att skrivelsen ska sändas 
till universitet och högskolor.  

8. Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
anställning som professor i praktisk 
filosofi vid Filosofiska institutionen(dnr 
SU 615-0024-11). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, Humanistiska 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att fr. o. m. 2011-10-01 
anställa Gustaf Arrhenius som professor i 
praktisk filosofi, med anställningsvillkor 
enligt särskilt anställningsbeslut 
 
 

9. Anmälan av beslut från Jordbruksverket 
angående representanter från Stockholms 
universitet i de djurförsöksetiska 
nämnderna i Stockholm norra (dnr SU 31-
2085-11). Föredragande: Åsa Borin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

Läggs till handlingarna 

10. Yttrande över remiss från Högskoleverket 
angående förslag om ändring i 
Högskoleverkets föreskrifter om 
grundläggande behörighet samt urval (dnr 
SU 40-2403-11). Föredragande: Peter 
Wretling, Studentavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Högskoleverket. 
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11. Anhållan om fast lönetillägg efter 
prefektuppdragets avslutning (dnr SU 69-
2557-11). Föredragande: Tommy 
Viklund, Personalavdelningen. 

Rektor beviljar anhållan om fast 
lönetillägg för Christina Hellman. 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, 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     

 
 
Kåre Bremer     


