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Protokoll fört vid sammanträde 2020-10-27 med valberedningen för val av vicerektorer för
Humanvetenskapliga området mandatperioden 2021-2023
Närvarande:

Professor Bengt Novén, Humanvetenskapliga områdets representant,
tillika ordförande
Professor Francisco de Lacerda, Humanistiska fakulteten
Docent Åsa Hellstadius, Juridiska fakulteten
Professor Jon Ohlsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Övriga närvarande:

Samordnare Susanna Lindberg, Områdeskansliet för humanvetenskap

Protokollförare:

Susanna Lindberg

Valberedningens sammansättning
Valberedningen har utgjorts av professor Bengt Novén, Romanska och klassiska institutionen
(Humanvetenskapliga områdets representant, tillika ordförande), professor Francisco de
Lacerda, Institutionen för lingvistik (Humanistiska fakultetens representant), docent Åsa
Hellstadius, Juridiska institutionen (Juridiska fakultetens representant), samt professor Jon
Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik (Samhällsvetenskapliga fakultetens
representant).

Valberedningens uppdrag
Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet leds av två vicerektorer.
Vicerektorerna för Humanvetenskapliga området, som också är dekaner för varsin fakultet
inom området, är ordförande respektive vice ordförande i Områdesnämnden för
humanvetenskap.
Valberedningen har i uppdrag att, i samråd med rektor, lämna förslag till ordförande och vice
ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap, tillika vicerektorer för
Humanvetenskapliga området.
Valberedningen har genomfört intervjuer med samtliga tre kandidater – de personer som valts
och utsetts till dekaner för humanistisk, juridisk respektive samhällsvetenskaplig fakultet för
kommande mandatperiod: Elisabeth Wåghäll Nivre, Jessika van der Sluijs samt Yvonne
Svanström. Valberedningen har även inhämtat information och synpunkter hos sakkunniga.

Valberedningens förslag
1. Valberedningen beslutar enhälligt att avge följande förslag till kandidat till posten som
vicerektor tillika ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap:
Elisabeth Wåghäll Nivre.
Elisabeth Wåghäll Nivre är professor i tyska, vicerektor för Humanvetenskapliga
området, dekan för Humanistiska fakulteten, samt ledamot och vice ordförande i
Områdesnämnden för humanvetenskap.
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2. Valberedningen beslutar enhälligt att avge följande förslag på kandidat till posten som
vicerektor tillika vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap:
Yvonne Svanström.
Yvonne Svanström är professor i ekonomisk historia, vicedekan för
Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt ledamot i Områdesnämnden för
humanvetenskap.
Samtliga tre valda dekaner är kvinnor varför valberedningen inte kan påverka
könsfördelningen i sitt urval.
Till protokollet antecknas även att valberedningen starkt rekommenderar att Regler för
utseende av ledamöter i områdesnämnd, samt val av förslag till vicerektor och ordförande
respektive vice ordförande i områdesnämnd (dnr SU FV-1.2 .2-1880-20) ses över snarast.

Vid protokollet:
Susanna Lindberg

Justeras:
Bengt Novén
Francisco de Lacerda
Åsa Hellstadius
Jon Ohlsson

