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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Anmälan av beslut om disponering av 

medel från Henrik Granholms stiftelse 

till strategisk satsning (dnr SU FV-

2.1.8-0311-16). Föredragande: Anna 

Riddarström, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna.  

 

2.  Anhållan från prefekten vid 

Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap 

om ändrad sammansättning av 

institutionsstyrelsen fr.o.m. 2016-04-01 

(dnr SU FV-1.2.2-0314-16). 

Föredragande: Anna Riddarström, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar efter samråd med vicerektor 

för det humanvetenskapliga området att 

styrelsen för Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap, ska 

vara sammansatt enligt förslag. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2016-02-02. 

3.  Godkännande av projektbidrag från 

Vetenskapsrådet till Stockholms 

universitet, Institutionen för biokemi 

och biofysik (dnr SU FV-5.1.2-0324-

16). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att godkänna 

projektbidraget. 

 

 

4.  Anmälan av beslut om nominering av 

ledamot till styrelsen för SciLifeLab 

(dnr SU FV-1.2.2-0328-16). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

 

 

5.  Anhållan från Juridiska 

fakultetsnämnden om disponering av 

avkastningen ur Stiftelsen  

D.A.T. Westmans donation (dnr SU 

FV 2.1.9-3591-15). Föredragande: 
Anja Kornhill, Ekonomiavdelningen.  

Rektor beslutar att lämna bidrag med 55 600 

kronor att disponera t.o.m. 2017-02-03. 

 

 

6.  Medfinansiering av den Hallwylska 

professuren. Föredragande: Susanne 

Thedéen, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar, i enlighet med universitets-

styrelsens bemyndigande, att medfinansiera 

den Hallwylska professuren vid 

Institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap med 500 000 kronor per 

år 2016-2018. 
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7.  Medel för områdesöverskridande 

forskningsinitiativ (dnr SU FV-5.1.2-

0081-15). Föredragande: Rikard 

Skårfors, Avdelningen för planering 

och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

8.  Nominering av kandidater till 

Löntagarfondsstiftelsernas styrelser 

(dnr SU-1.3.3-3957-15). 

Föredragande: Henrik Lindell, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar efter förslag från 

områdesnämnderna att nominera kandidater 

enligt särskild skrivelse. 

 

Det antecknas att rektor, professor Astrid 

Söderbergh Widding, ej deltagit i beslutet. 

9.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

anställning som adjungerad professor i 

vattenresurser vid Institution för 

naturgeografi (dnr SU FV-2.3.1.1-

0307-16). Föredragande: Katarina 

Gustafsson, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Johan 

Kuylenstiernas anställning som adjungerad 

professor med omfattningen 20 procent 

fr.o.m. 2016-05-01 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2019-04-30, 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 (pp 1-7, 9)   Justeras (p. 8)  

   

 

 

Astrid Söderbergh Widding   Hans Adolfsson 


