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INSTITUTIONSSTYRELSEN  Protokoll 2020:9 

    Beslutsdatum 2020-11-10 

Beslut per e-post 

 

Institutionsstyrelsen, ordinarie samt suppleanter    
  

Prefekter  

 

X Boel Hackman (ordförande, prefekt) X  = markerar att svar inkommit. 

X Peter Gillgren (stf prefekt)  
  

Ordinarie lärarrepresentanter  

X Maria Andersson (ordinarie lärare/forskare)  

X Anna Dahlgren (ordinarie lärare/forskare)  

X Jacob Derkert (ordinarie lärare/forskare)  

X Karin Dirke (ordinarie lärare/forskare)  

    Ingemar Haag (ordinarie lärare/forskare)  

X Malin Hedlin Hayden (ordinarie lärare/forskare)  

    Barbro Sigfridsson (ordinarie lärare/forskare)  

X Meike Wagner (ordinarie lärare/forskare)  

  

Gruppsuppleanter lärarrepresentanter  

    Catharina Nolin  

    Dirk Gindt  

    Annika Berg  

  

TA-personal  

X Emma Lennström (ordinarieTA-personal)  

X Torbjörn Wilson (ordinarie TA-personal)  
  

Suppleant TA-personal  

    Joanna Bong Lindström  

  

Studentrepresentanter  

X Tony Westling (ordinarie studentrepresentant)  

    Vakant (ordinarie studentrepresentant)  

  

  

Suppleant studentrepresentant  

    Vakant  
  

Doktorandrepresentant (1 ordinarie)  

X Anna Thörnell (ordinarie doktorandrepresentant)  

    Emma Jansson (suppleant)  
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§ Ärende Beslut 

   

  Ärendegång. 

 

Sekreterare Jenny Eriksson mejlade förfrågan 2020-

11-03 till samtliga ordinarie ledamöter, suppleanter 

och särskilt kallade i styrelsen (bil. 1). Samtliga 

ordinarie ledamöter och suppleanter ombads lämna 

svar via mejl senast 2020-11-09 kl 15.00.  

 

Styrelsen består av sammanlagt 15 ordinarie 

ledamöter, varav tio tillhör gruppen lärare/forskare.  

 

Tolv styrelseledamöter/suppleanter svarade på 

mejlförfrågan. Av dessa tillhörde åtta ledamöter 

gruppen lärare/forskare (prefekterna inkluderade), 

två TA-personal, en doktorandrepresentant och en 

studentrepresentant. 

    

   

Pkt. Ärende:  

   

1. Fastställande av 

utbildningsplan/kursplan inom 

Curating:  

Utbildningsplan för Internationellt 

masterprogram i curating, med inriktning 

mot konst, management och juridik 

(HICAO) 

Förslag till beslut: 
Att kurstiteln ”Arts management” i 

utbildningsplanen för HICAO ändras till ”Konst och 

organisation” (Bilaga 1 och 2). 

 

Styrelsen beslutade enligt förslag.  

   

2.  Fastställande av betygskriterier inom 

teatervetenskap: 

a) TVKUNÄ (distanskurs kulturpolitik), 

7.5 hp grundnivå  

b) TVOPDR (operadramaturgi), 7.5 hp, 

grundnivå  

 

 

Förslag till beslut: 
Att förslagen till betygskriterier (bilaga 1, 3 och 4) 

fastställs för: 

a) TVKUNÄ, distanskurs kulturpolitik, GN, 7.5 hp. 

 

b) TVOPDR, operadramaturgi, GN, 7.5 hp. 

 

Styrelsen beslutade i enlighet med förslag a) och b).  

Jacob Derkert-Rosenberg uttryckte att utformningen 

av betygskriterier bör diskuteras vidare på en 

generell nivå vid Ike. Derkert-Rosenbergs förslag 

har förts vidare till samordnande administrativ 

studierektor. 
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Dessa beslut är fattade av prefekt Boel Hackman vid Institutionen för kultur och estetik. Tony 

Westling, studentrådet vid Institutionen för kultur och estetik deltog i beslutet. Protokollförare 

var Jenny Eriksson vid institutionen för kultur och estetik. 

 
Stockholms universitet, 2020-11-10 

 


