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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av Tilläggsavtal ICT – TNG 
avseende år 2016 mellan Kungl. 
Tekniska Högskolan, Stockholms 
universitet, SICS och Acreo Swedish 
ICT (dnr SU FV-6.1.2-0794-16). 
Föredragande: Agneta Stenborg, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

2.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Helmholtz-Zentrum 
Berlin für Materialien und Energie 
GmbH avseende samarbete med 
Fysikum (dnr SU FV-6.1.1-0807-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

3.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Svensk Kärnbränslehantering AB 
avseende samarbete med Institutionen 
för ekologi, miljö och botanik (16511) 
(dnr SU FV-6.1.2-0759-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

4.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Svensk Kärnbränslehantering AB 
avseende samarbete med Institutionen 
för ekologi, miljö och botanik (16544) 
(dnr SU FV-6.1.2-0759-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

 

5.  Förlängning av Ramavtal 09-48 mellan 
Stockholms universitet och Svensk 
Kärnbränslehantering AB avseende 
samarbete med Institutionen för 
ekologi, miljö och botanik (dnr SU FV-
6.1.2-0759-16). Föredragande: Åsa 
Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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6.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Mittuniversitetet, 
avseende samarbete med Institutionen 
för naturgeografi (dnr SU FV-6.1.3-
0809-16). Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

 

7.  Förslag till ordförande samt ledamöter 
i styrelsen för Latinamerika-institutet 
(LAI) vid Romanska och klassiska 
institutionen för perioden t.o.m. 2017-
12-31 (dnr SU-FV-1.2.2-0829-16). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, på förslag av vicerektor för 
det humanvetenskapliga området efter 
hörande av dekanus vid Humanistiska 
fakulteten och prefekten vid Romanska och 
klassiska institutionen, att utse följande 
personer till externa ledamöter: 

professor Karsten Paerregaard, Göteborgs 
universitet, tillika ordförande; diplomat Eva 
Zetterberg; generaldirektör Annika Rembe, 
Svenska institutet. 

Till ledamot enligt förslag från 
Humanistiska fakultetsnämnden utses 
professor Johan Lagerkvist, Institutionen för 
Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 
och till ledamot enligt förslag från 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
utses professor Paulina de los Reyes, 
Ekonomisk-historiska institutionen. 

Det antecknas vidare att föreståndaren för 
LAI samt institutionens prefekt har närvaro- 
och yttranderätt vid styrelsens 
sammanträden. 
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8.  Förslag till föreståndare samt 
ordförande och ledamöter i styrelsen 
för Stockholms universitets 
psykologiska klinik, vid Psykologiska 
institutionen för perioden t.o.m. 2018-
12-31 (dnr SU-FV-1.2.2-0828-16). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar, på förslag av dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, efter 
hörande av Psykologiska institutionens 
styrelse och vicerektor för det 
humanvetenskapliga området, att utse 
professor Petra Lindfors, Psykologiska 
institutionen, till ordförande. Vidare utses 
till ledamöter professor Stephan Hau, 
Psykologiska institutionen; fil dr Gunnel 
Jacobsson, Psykologiska institutionen; fil dr 
Lennart Högman, Psykologiska 
institutionen; mottagningschef Anna-Clara 
Hellstadius, Psykologiska institutionen; 
professor i klinisk psykologi Per Carlbring, 
Psykologiska institutionen; studierektor för 
psykologprogrammet Lotta Reuterskiöld, 
Psykologiska institutionen.  

Till föreståndare utses docent Jonas 
Ramnerö. 

Det antecknas vidare att föreståndaren för 
Stockholms universitets psykologiska klinik 
samt institutionens prefekt har närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

9.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet 
(NTNU), Vitenskapsmuseet avseende 
samarbete med Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur (dnr SU 
FV-6.1.1-0224-16). Föredragande: 
Agneta Sundman Claesson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

 

 

 

 

10.  Utseende av ledamot i styrelsen för 
Stiftelsen Carl Mannerfelts fond (dnr 
SU FV-1.2.2-0867-16). Föredragande: 
Ulrika Bjare, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar utse professor Eskil 
Wadensjö till ledamot i styrelsen.  
 

Det antecknas att följande personer är de till 
tjänsteåldern äldsta innehavarna inom sina 
ämnen och därmed självskrivna som 
ledamöter i stiftelsens styrelse: professor 
Mats Persson, internationell ekonomi, 
professor Gunnel Forsberg, kulturgeografi 
och professor Arjen Stroeven, naturgeografi.  

 

11.  Yttrande över 
Universitetskanslersämbetets remiss 
Begäran om yttrande (dnr SU FV-
1.1.3-1084-15). Föredragande: Kajsa 
Ljung, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 
Universitetskanslerämbetet. 
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12.  Revidering av Stadgar för Centrum för 

maritima studier (CEMAS) (dnr SU 
FV-6.1.1-2953-15). Föredragande: 
Ulrika Bjare, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd.  

Rektor beslutar fastställa stadgarna enligt 
förslag.   

 
Dessa beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Hans Adolfsson, i närvaro av 
förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik 
Lindell, Avdelningen för planering och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Hans Adolfsson    

 


