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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anhållan om entledigande från 

professor vid Institutionen för 

naturgeografi (dnr SU FV-2.3.4-0259-

16). Föredragande: Katarina 

Gustafsson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att bevilja professor Karin 

Holmgren entledigande från anställningen 

som professor fr.o.m. 2016-04-01. 

2.  Anmälan av Förvaltningsrätten i 

Stockholms dom 2016-01-20 i målet 

Gawronska./. Stockholms universitets 

disciplinnämnd (dnr SU FV-2.5.1-

3303-15). Föredragande: Agneta 

Stenborg, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

 

3.  Yttrande över betänkandet En 

rymdstrategi för nytta och tillväxt 

(SOU 2015:75) (dnr SU FV-1.1.3-

3505-15). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 

4.  Yttrande över förslag till Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter om statliga myndigheters 

rapportering av it-incidenter (dnr SU 

FV-1.1.3-4123-15). Föredragande: 

Rikard Skårfors, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar avge yttrande till 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 

5.  Anhållan om entledigande från 

uppdrag som prefekt vid Institutionen 

för naturgeografi (dnr SU FV-2.3.4-

0259-16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att bevilja professor Karin 

Holmgren entledigande från uppdraget som 

prefekt fr.o.m. 2016-03-01. 

 

 

6.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för 

arkeologi och antikens kultur (dnr SU 

FV-2.3.2-3395-15). Föredragande: 

Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar att befordra Jan Storå till 

professor i osteoarkeologi fr.o.m. 2016-02-

01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 
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7.  Utseende av föreståndare för Nordita 

(dnr SU FV-1.2.1-3359-15). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Thors Hans 

Hansson till föreståndare för perioden 2016-

02-01 – 2016-12-31. 

 

8.  Förslag till ledamot i styrelsen för 

Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes 

Minne för perioden t.o.m. 2017-06-30 

(dnr SU FV-1.2.2-0283-16). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att utse professor Elzbieta 

Glaser, Institutionen för biokemi och 

biofysik, till ledamot för ny mandatperiod.  

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Gymnastik- och 

idrottshögskolan avseende samarbete 

kring Ämneslärarprogrammet och 

Grundlärarprogrammet med inriktning 

mot fritidshem samt mot årskurs 4-6 

(dnr SU FV-6.1.3-0175-16). 

Föredragande: Rikard Skårfors, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

Det antecknas att detta beslut ersätter 

föregående veckas beslut i samma ärende. 

10.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om anställning som 

gästprofessor vid Institutionen för 

etnologi, religionshistoria och 

genusvetenskap (dnr SU FV-2.3.1.1-

0290-16). Föredragande: Kenneth 

Hjalmarsson, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Lotten 

Gustafsson Reinius som gästprofessor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2016-08-15 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2019-08-14, 

med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

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, Avdelningen för planering och ledningsstöd 

(protokollförare). 

 

 

Anna Riddarström 

 

 

 

Justeras     

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding 

 
 

 


