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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Förslag från Områdesnämnden för 
naturvetenskap om anställning av 
professor i fysikalisk materialkemi vid 
Institutionen för material- och 
miljökemi (dnr SU FV-2.3.1.1-1717-
15). Föredragande: Carina Nymark, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Anja-Verena 
Mudring som professor i fysikalisk 
materialkemi fr.o.m. 2016-07-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
 
 

2.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor i molekylär arkeologi, vid 
Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur (dnr SU FV-2.3.1.1- 2808-15). 
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Anders 
Götherström som professor i molekylär 
arkeologi fr.o.m. 2016-08-01, med villkor 
enligt särskilt anställningsbeslut. 
 
 
 

3.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor i socialepidemiologi, med 
inriktning mot arbetsliv och åldrande, 
vid Stressforskningsinstitutet (dnr SU 
FV-2.3.1.1-1557-15). Föredragande: 
Hans Rosenberg, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att anställa Hui-Xin Wang 
som professor i socialepidemiologi, med 
inriktning mot arbetsliv och åldrande, 
fr.o.m. 2016-10-01, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut.  
 
 
 

4.  Utseende av revisorer för Justitierådet 
Edvard Cassels stiftelse samt för 
Trettondagsfonden för perioden  
2016-07-01 – 2017-06-30. 
Föredragande: Anna Riddarström, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar utse professor  
Sven-Olov Lodin och auktoriserad revisor  
Helena Dale, Balansen.  

Det antecknas att i uppdraget ingår att 
avsluta revisionen för stiftelsernas 
verksamhetsår som slutar 2017-06-30. 

Det antecknas vidare att tidigare utsedda 
revisorn Lars Karlsson avslutar revisionen 
för verksamhetsåret som slutar 2016-06-30. 
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5.  Förslag till ordförande, ledamöter och 
suppleanter i styrelsen för Nordita (dnr 
SU FV-1.2.2-2060-16). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar, enligt inkomna 
nomineringar och efter hörande av rektor 
vid Kungl. Tekniska högskolan, att utse 
följande personer för perioden 2016-07-01 – 
2019-06-30. 

Professor Stellan Östlund till ordförande. 

Professor Jan Ambjorn till ledamot och 
professor Steen Hannestad, suppleant, 
Danmark. 

Professor Asle Sudbø till ledamot och 
professor Susanne Viefers, suppleant, 
Norge. 

Professor Katri Huiti till ledamot och 
professor Mikko Alava, suppleant, Finland. 

Professor Måns Henningsson, ledamot och 
Docent Annica Black-Schaffer, suppleant, 
Sverige. 

Docent Valentina Giangreco M Puleti och 
universitetslektor Sigurdur Örn Stefansson, 
Island. 

6.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och Södertälje kommun angående 
samarbete med Institutionen för 
språkdidaktik (dnr SU FV-6.5-2053-
16). Föredragande: Agneta Sundman 
Claesson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
 
 
 
 
 
 

7.  Anhållan från Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik om disponering av 
avkastningen ur C. Brandels stiftelse. 
(dnr SU FV-2.1.8-2133-16). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
56 400 kronor att disponera t.o.m. 2017-06-
29. 
 
 
 

8.  Anhållan från Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik om disponering av 
avkastningen ur Hammarlunds stiftelse 
(dnr SU FV-2.1.8-2132-16). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
243 300 kronor att disponera t.o.m. 2017-
06-29. 
 
 
 

9.  Anhållan från Institutionen för ekologi, 
miljö och botanik om disponering av 
avkastningen ur N.F. Netzels stiftelse 
(dnr SU FV-2.1.8-2134-16). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
149 200 kronor att disponera t.o.m. 2017-
06-29. 
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10.  Anhållan från Institutionen för kultur 
och estetik vid Stockholms universitet 
och Konsthistoriska institutionen vid 
Helsingfors universitet om disponering 
av avkastningen ur Siréns stiftelse (dnr 
SU FV-2.1.8-2135-16). 
Föredragande: Anja Kornhill, 
Ekonomiavdelningen. 

Rektor beslutar att lämna bidrag med           
85 440 kronor till Helsingfors universitet 
och 21 360  kronor till Stockholms 
universitet att disponera t.o.m. 2017-06-29. 
 
 
 
 

11.  Samarbetsavtal mellan Vetenskapens 
Hus och Lidingö stad (dnr SU FV-
6.1.3-2138-16). Föredragande: Agneta 
Stenborg, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 

12.  Ändring av överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Sida 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU FV- 6.1.1-
2340-16). Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 
 
 
 

13.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Institutionen för naturgeografi (dnr SU 
FV-1.2.2-1087-16). Föredragande: 
Åsa Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Georgia 
Destouni till prefekt och professor Regina 
Lindborg till ställföreträdande prefekt för 
perioden 2016-10-01 – 2019-07-31. 
 
 
 
 

14.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av ställföreträdande 
föreståndare för Bergianska botaniska 
trädgården (dnr SU FV-1.2.2-2116-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse botanist Gunvor 
Larsson till ställföreträdande föreståndare 
för perioden 2016-08-01 – 2019-07-31. 
 
 
 
 

15.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
pedagogik och didaktik (dnr SU FV-
6.5-1804-16). Föredragande: Anders 
Nilsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
 
 
 
 
 

16.  Förslag från dekanus vid 
Samhällsvetenskapliga fakulteten om 
utseende av föreståndare och 
ställföreträdande föreståndare vid 
Stressforskningsinstitutet (dnr SU FV-
1.2.2-1284-16). Föredragande: Felicia 
Markus, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Hugo 
Westerlund till föreståndare och docent 
Göran Kecklund till ställföreträdande 
föreståndare för perioden 2016-08-01 – 
2019-07-31. 
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17.  Anmälan av beslut om medel för 
initiering och fortsättning av 
samarbeten med University of Illinois 
(dnr SU FV-2.1.1-0492-16). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

18.  Yttrande över policyramverk för det 
svenska utvecklingssamarbetet (dnr SU 
FV-1.1.3-1704-16). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar att avge yttrande till 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

19.  Besluts- och delegationsordning för 
Stockholms universitet (dnr SU FV-
1.1.2-2111-16). Föredragande: Ulrika 
Bjare, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

Rektor beslutar vidare att uppdra åt 
områdesnämnder, vicerektorer och 
förvaltningschef att se över sina 
delegationsbeslut med beaktande av den nya 
besluts- och delegationsordningen. 
 

20.  Avsiktsförklaring avseende samarbete 
med University of Tokyo (dnr SU FV-
6.1.2-2147-16). Föredragande: 
Elisabet Idermark, Avdelningen för 
forskningsstöd. 

Rektor beslutar att teckna 
avsiktsförklaringen. 
 
 
 

21.  Tillägg till överenskommelse mellan 
Stockholms universitet och Skolverket 
avseende samarbete med Institutionen 
för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.1.2-2144-16). Föredragande: 
Åsa Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

22.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.5-2145-16). Föredragande: 
Åsa Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

23.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Skolverket avseende 
samarbete med Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 
SU FV-6.1.2-2146-16). Föredragande: 
Åsa Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 
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24.  Anställning av gästprofessor inom 
ramen för den av rektor beslutade 
jämställdhetssatsning som syftar till att 
öka andelen kvinnor i professorskåren 
(dnr SU FV-2.3.1.1-1345-16). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar 

att anställa Geeta Verma som gästprofessor i 
naturvetenskapsämnenas didaktik med 
omfattningen 50 procent fr.o.m. 2016-07-01, 
tills vidare, dock längst t.o.m. 2017-06-30, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

att i enlighet med universitetsstyrelsens 
bemyndigande tilldela Institutionen för 
matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik 650 000 
kronor för kostnader för gästprofessuren. 

25.  Förslag från dekanus vid 
Naturvetenskapliga fakulteten om 
utseende av prefekt och 
ställföreträdande prefekt vid 
Matematiska institutionen (dnr SU FV-
1.2.2-1744-16). Föredragande: Åsa 
Borin, Områdeskansliet för 
naturvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Tom 
Britton till prefekt och Pavel Kurasov till 
ställföreträdande prefekt för perioden 2016-
08-01 – 2019-07-31. 
 
 
 
 

26.  Avtal mellan Stockholms universitet 
och WorldFish avseende samarbete 
med Stockholms Resilienscentrum (dnr 
SU FV- 6.1.1-1709-16). 
Föredragande: Anders Jigin, 
Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
 
 
 
 
 

27.  Förslag till ledamöter i styrelsen för 
Centrum för modevetenskap (dnr SU 
FV-1.2.2-2153-16). Föredragande: 
Henrik Lindell, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 
Humanistiska och Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden, att utse följande personer 
för perioden t.o.m. 2017-12-31. 

Professor Karin Helander, Institutionen för 
kultur och estetik, till ordförande. 

Professor Per-Arne Bodin, Institutionen för 
slaviska och baltiska språk, finska, 
nederländska och tyska, professor Hillevi 
Ganetz, Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusstudier, samt 
docent Håkan Preiholt, företagsekonomiska 
institutionen till interna ledamöter.  

Docent Orsi Husz, Uppsala universitet, 
professor Kekke Stadin, Södertörns 
högskola, samt Ingela Almgren, 
K.A.Almgrens Väveri & Museum till 
externa ledamöter. 
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28.  Ny lärplattform vid Stockholms 
universitet (dnr SU FV-1.1.2-2152-16). 
Föredragande: Rikard Skårfors, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

29.  Internremiss till områdesnämnderna 
och Tekniska avdelningen avseende 
förslag till nya och ändrade föreskrifter 
och allmänna råd om energi och 
utsläpp från fastbränsleeldning (dnr SU 
FV-1.1.3-1933-16). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 

Rektor beslutar enligt förslag. 

30.  Riktlinjer för studie- och 
karriärvägledning vid Stockholms 
universitet 2016-2018 (dnr SU FV-
1.1.2-0736-16). Föredragande: 
Katarina Fjellström, 
Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att fastställa riktlinjer för 
studie- och karriärvägledning vid 
Stockholms universitet 2016-2018.  

 
Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har informerats och 
haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd (protokollförare). 

 
 
Henrik Lindell 
 
 
 
Justeras       
 
 
 
Astrid Söderbergh Widding    

 


