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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Anmälan av yttrande till SUHF om 
förslag till gemensamt ramverk för 
lärosätenas kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av forskning (dnr 
SU FV-1.1.3-0395-19). Föredragande: 
Tove Holmqvist, Ledningssekretariatet. 
 

Läggs till handlingarna. 

2.  Tillsättande av projektledare för 
försöksverksamheten med praktiknära 
forskning i skolan, ULF (dnr SU FV-
0501-19). Föredragande: Ulla 
Lundström, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att utse docent Maria Andreé, 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik, till 
projektledare för ULF-projektets 
försöksverksamhet 2019-2020 vid 
Stockholms universitet.  

3.  Ersättning till områdesnämnderna för 
pilottestning av kvalitetssystemet för 
utbildning (dnr SU FV-2.1.1-0637-19). 
Föredragande: Åsa Borin, 
Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att 1 050 000 kronor ska 
överföras till Områdesnämnden för 
humanvetenskap och 600 000 kronor till 
Områdesnämnden för naturvetenskap som 
ersättning för genomförda pilottestningar.  

Ersättningen för pilottestningarna sker i 
enlighet med beslut Nya kvalitetssäkrande 
aktiviteter inom Stockholms universitets 
kvalitetssystem för utbildning (dnr SU FV-
1.1.9-3020-17). 

Ersättningarna finansieras med ackumulerat 
kapital inom utbildning. 

4.  Utseende av föreståndare för 
Stockholms centrum för kommersiell 
rätt (Stockholm Centre for Commercial 
Law – SCCL) (dnr SU FV-1.2.2-4210-
18). Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Göran 
Millqvist till föreståndare för perioden 2019-
03-01 – 2022-02-28. 

5.  Utseende av föreståndare för Institutet 
för social civilrätt (dnr SU FV-1.2.2-
4217-18). Föredragande: Henrik 
Lindell, Ledningssekretariatet. 
 
 
 
 

Rektor beslutar att utse forskningsredaktör, 
jur dr h. c. Kerstin Ahlberg till föreståndare 
för perioden t.o.m. 2021-12-31. 
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Dessa beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av 
förvaltningschefen, universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har 
informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet (protokollförare). 

 

 

Henrik Lindell 

 
Justeras       
    
 
 
Clas Hättestrand    

6.  Utseende av ledamot i styrelsen för 
Stockholms matematikcentrum (dnr 
SU-1.2.2-0454-19). Föredragande: 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar, i samråd med rektor vid 
Kungl. Tekniska högskolan (KTH), att utse 
professor Joanna Tyrcha, Matematiska 
institutionen till ledamot för perioden t.o.m. 
2021-12-31. 

7.  Revidering av stadgar för Institutet för 
Immaterialrätt och Marknadsrätt 
(IFIM) (dnr SU-FV-1.2.1-0538-19). 
Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 1998-
06-04. 

8.  Revidering av stadgar för Institutet för 
social civilrätt (dnr SU-FV-1.2.1-0537-
19). Föredragande: Henrik Lindell, 
Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 2001-
03-22. 

9.  Revidering av stadgar för Stockholms 
universitets psykologiska klinik (dnr 
SU-FV-1.2.1-0527-19). Föredragande: 
Henrik Lindell, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 
förslag. 

Detta beslut ersätter rektors beslut från 2015-
12-17. 


