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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Yttrande över förslag till ändring i 

Universitets- och högskolerådets 

föreskrifter (UHRFS 2015:3) om 

högskoleprovet (dnr SU FV-1.1.3-

1382-19). Föredragande: Peter 

Wretling, Studentavdelningen. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Universitets- och högskolerådet. 

2.  Anmälan av beslut om utseende av 

ledamöter till Future Earth Sverige 

Stiftelsen (dnr SU FV-1.2.2-1590-19). 

Föredragande: Susanne Malmberg, 

Planeringssekretariatet. 

Läggs till handlingarna. 

3.  Utseende av ordförande och ledamöter 

i styrgruppen för Navarino 

Environmental Observatory inom 

ramen för samarbetet med TEMES och 

Academy of Athens (dnr SU-FV-1.2.2-

1632-19). Föredragande: Susanne 

Malmberg, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor Karin 

Holmgren, SLU, till ordförande samt 

professorerna Georgia Destouni och Sara 

Cousins, Institutionen för naturgeografi, till 

ledamöter för perioden 2019-07-01 -2020-

06-30. 

4.  Utseende av revisorer för Justitierådet 

Edvard Cassels stiftelse samt för 

Trettondagsfonden (dnr SU FV-1.2.2-

1633-19). Föredragande: Susanne 

Malmberg, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar att utse professor emeritus  

Claes Sandgren och auktoriserad revisor  

Helena Dale, Balansen för perioden 2019-07-

01 - 2021-06-30.  

Det antecknas att i uppdraget ingår att 

avsluta revisionen för stiftelsernas 

verksamhetsår som slutar 2021-06-30. 

5.  Delegation till prorektor (dnr SU FV-

6.1.1-2834-18). Föredragande: 

Johanna Wiklund, Avdelningen för 

forskningsstöd. 

Rektor beslutar att delegera till prorektor att 

underteckna en avsiktsförklaring inom ramen 

för SASUF-samarbetet. 

6.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Juridiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-1262-18). 

Föredragande: Agita Akule-Larsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

 

Rektor beslutar att befordra Mark Klamberg 

till professor i folkrätt fr.o.m. 2019-05-15, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 
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7.  Förslag från Juridiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Juridiska institutionen 

(dnr SU FV-2.3.2-3244-18). 

Föredragande: Agita Akule-Larsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Jérôme 

Monsenego till professor i skatterätt med 

inriktning mot internationell beskattning 

fr.o.m. 2019-05-15, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut. 

8.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om återanställning 

av professor efter pension vid 

Institutionen för arkeologi och antikens 

kultur (dnr SU FV-2.3.1.1-1655-19). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap.  

 

Rektor beslutar att anställa Anders Andrén 

som återanställd professor med omfattningen 

20 procent fr.o.m. 2019-06-01 tills vidare, 

dock längst t.o.m. 2023-09-30 med villkor 

enligt särskilt anställningsbeslut. 

9.  Tillägg till överenskommelse mellan 

Stockholms universitet och Skolverket 

avseende samarbete med Institutionen 

för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (dnr 

SU FV-6.1.2-1654-19). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tilläggen till 

överenskommelsen.  

10.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Institutionen för etnologi, 

religionshistoria och genusvetenskap  

(dnr SU FV-2.3.1.1-1659-19). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga Lotten  

Gustafsson Reinius anställning som 

gästprofessor med omfattningen 50 procent 

fr.o.m. 2019-08-15 tills vidare, dock längst 

t.o.m. 2019-12-31, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

11.  Utseende av ställföreträdande 

föreståndare vid Bergianska botaniska 

trädgården (BBT) (dnr SU FV-1.2.2- 

0481-19). Föredragande: Katariina 

Kiviniemi Birgersson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att utse botanist Gunvor 

Larsson till ställföreträdande föreståndare för 

perioden 2019-08-01–2022-07-31. 

 

12.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Kungliga Tekniska 

Högskolan avseende 

förstärkningsmedel för att delfinansiera 

lokalkostnaderna för AlbaNova 

Universitetscentrum (dnr SU FV-6.1.3-

1676-19). Föredragande: Daria 

Zheltukhina, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen.  

13.  Avtal mellan Stockholms universitet 

och Lockheed Martin Space Systems 

Company avseende samarbete med 

Institutet för solfysik, Institutionen för 

astronomi (dnr SU FV-6.1.1-1686-19). 

Föredragande: Daria Zheltukhina, 

Områdeskansliet för naturvetenskap.  

Rektor beslutar att teckna avtalet. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle 

att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet 

(protokollförare).  

 

Anna Riddarström 

 

Justeras 

       

 

 

Astrid Söderbergh Widding     

14.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen. (dnr SU FV-2.3.1.1-

1647-19). Föredragande: Nathaniel 

Morris, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Susanne Garvis 

anställning som gästprofessor i barn- och 

ungdomsvetenskap med omfattningen 20 

procent, fr.o.m. 2019-08-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2020-06-01, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

15.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor vid 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen. (dnr SU FV-2.3.1.1-

1648-19). Föredragande: Nathaniel 

Morris, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Mats Trondmans 

anställning som som gästprofessor i barn- 

och ungdomsvetenskap med omfattningen 15 

procent, fr.o.m. 2019-05-01 tills vidare, dock 

längst t.o.m. 2019-12-31, med villkor enligt 

särskilt anställningsbeslut.  

16.  Fördelning av medel till Institutionen för  

pedagogik och didaktik samt   

Områdeskansliet för humanvetenskap  

avseende uppdraget Samverkan för  

bästa skola, (SBS),  Skellefteå t.o.m.  

190430 (dnr SU FV-2.1.1-1637-19). 

Föredragande: Ulla Lundström,  

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse 

17.  Tilläggsavtal mellan Stockholms 

universitet och African Biodiversity 

Network avseende samarbete med 

Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 

FV-6.1.1-1692-19). Föredragande: 

Anders Jigin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna tilläggsavtalet. 

18.  Anmälan av yttrande till Sveriges 

universitets- och högskoleförbund 

(SUHF) (dnr SU FV-1.1.3-0846-19). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Planeringssekretariatet. 

 

Läggs till handlingarna.  


