
 

 

  

1(4) 

 

Institutionsstyrelsen 2020-12-09 
 

INSTITUTIONSSTYRELSEN 

Institutionen för kultur och estetik 

2020-12-09 

Protokoll 2020:10 

Sammanträde via E-mötestjänst (Zoom) 

Föregicks av ett allmänt personalmöte via Zoom 

  

Närvarande ledamöter: 
 

Boel Hackman (ordförande/prefekt) 

 

Maria Andersson (ordinarie lärare/forskare) 

Annika Berg (suppleant lärare/forskare) 

Anna Dahlgren (ordinarie lärare/forskare) 

Jacob Derkert-Rosenberg (ordinarie lärare/forskare) 

Karin Dirke (ordinarie lärare/forskare) 

Peter Gillgren (stf. prefekt) 

Ingemar Haag(ord. lärare/forskare) fr.o.m. pkt 10 

Catharina Nolin (suppleant lärare/forskare) 

Emma Lennström (ordinarie TA-personal) 

Tony Westling (ordinarie studentrepresentant) 

Torbjörn Wilson (ordinarie TA-personal) 
 

Frånvarande ledamöter: 

 

Malin Hedlin Hayden (ordinarie lärare/forskare) 

Meike Wagner (ordinarie lärare/forskare) 

Barbro Sigfridsson (ordinarie lärare/forskare) 

Anna Thörnell (doktorandrepresentant) 
 

 

 

 

 

Övriga närvarande/adjungerade: 

 

Nina Engholm (samord. admin. studierektor UGA) 

Jenny Eriksson (sekreterare) 

Victoria Fareld (samord. studierektor UFO) 

Rikard Hoogland (bitr. prefekt) 

Tina Rosenberg (forskningssamordnare) 

 

 

§1. Dagordningens godkännande.  Dagordningen godkändes efter tillägg av information 

om fakultetens preliminära budget, se pkt 6 Information 

från prefekterna samt bilaga 4b.  

 

Sekreteraren meddelade att styrelsen behöver fatta 

beslut per capsulam i ett utbildningsärende under den 

kommande veckan. 

§2. Utseende av justerare. Styrelsen utsåg Catharina Nolin till justerare.  

§3. Särskilt kallade. Ingen kallades särskilt utöver de ständigt adjungerade.  

§4. Anmälan av institutionsstyrelsens protokoll 

2020-10-21 (bil. 1 och 2) och 2020-11-10 per 

capsulam (bil. 3). 

Protokollen anmäldes styrelsen. 
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§5. Anmälan av delegationsbeslut (bil. 4).  Delegationslistan anmäldes styrelsen. 

  

Information:  

§6. Information från prefekterna: 

      -Information om fakultetens budget 2021. 

 

 

 

      -Information om valet till ny IS, för     

       mandatperioden 2021-01-01—2023-12-31. 

 

 

§7. Information från samordnande administrativ  

      studierektor 

 

 

Stf. prefekt Peter Gillgren redogjorde för fakultetens 

budgetförslag som kommer fastställas av fakulteten den 

15/12 

 

Under personalmötet samma dag informerade bitr. 

prefekt Rikard Hoogland styrelse och personal vid Ike 

om utfallet av val till ny IS.  

 

Nina Engholm informerade om antagningen av 

studenter, VT21. 

§8. Information från doktorandråd (DR) och  

      studentråd (SIKE) 

Ingen DR-representant närvarade. 

 

Studentrådets Tony Westling informerade om att han 

fr.o.m. 1/1 lämnar sin plats i styrelsen till en ny 

studentrepresentant. Prefekten tackade Tony Westling 

för hans tid i styrelsen och önskade lycka till.  

 

§9.  Miljöhandlingsplan 2020 med åtgärder (bil. 5, 

       6 och 7) (SU 106A-2.10.1-0128-19). 

Emma Lennström redogjorde för uppföljningen av 2020 

års miljöhandlingsplan. Lennström informerade att 

styrelsen och institutionen kan finna information om 

Ikes miljöarbete på Ikes hemsida samt på miljösidan på 

intranätet Confluence.  

Beslutspunkter:  

§10. Revidering av Ikes Verksamhetsplan (VP)  

        2020-2021 (bil. 8) (Dnr SU 106A-1.1.2-0148 

       -19). 

 

 

 

 

Prefekt Boel Hackman föredrog ärendet; Att VP 

behöver revidering med anledning av Ikes förändrade 

ekonomiska förutsättningar samt den pågående 

pandemin.  

 

Förslaget till reviderad VP diskuterades ingående av 

styrelsen. Styrelsen beslutade att anta reviderad VP 

efter att fört fram förslag på förändrade ordalydelser till 

prefekten. 
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§11. Miljöhandlingsplan för Ike 2021 (bil. 9)  

        (Dnr SU 106A-2.10.1-0314-20). 

 

 

 

Ikes miljörepresentant Emma Lennström föredrog 

ärendet. Förslaget diskuterades; specifikt målområdet 

Materialanvändning i kontorsverksamhet. Efter 

omröstning bifölls att planen fastställs enligt förslag.   
 

§12. Examinatorsrätt på GN och AN för VT2021  

        (Dnr SU 106A-3.2.5-0316-20) 

        a) idéhistoria (bil. 10) 

        b) konstvetenskap, curating, kulturarvsstudier   

            (bil. 11)  

        c) litteraturvetenskap (bil. 12) 

        d) musikvetenskap (bil. 13) 

        e) teatervetenskap (bil. 14)  

 

Annika Berg (idéhistoria), Nina Engholm 

(konstvetenskap, curating, kulturarvsstudier), Ingemar 

Haag (litteraturvetenskap), Jacob Derkert 

(musikvetenskap) och Rikard Hoogland 

(teatervetenskap) redogjorde för förslag till 

examinatorsrätt för sina respektive ämnen.  

 

Styrelsen uppmärksammade att anställningsform, ej 

titel, konsekvent ska anges av administrativa skäl 

styrelsen behöver ett korrekt beslutsunderlag att utgå 

ifrån. /Tjänsteant: Denna rättelse gjord enligt IS-

protokoll 2021-01-13 av Jenny Eriksson, sekreterare. 

 

Ytterligare revideringar tillkom för a), b),  c) och e) 

avseende listade personer. Styrelsen beslutade anta 

förslagen, under förutsättning att nämnda ändringarna 

görs. 

  

KURSPLANER  

§13.  Examinatorsrätt på forskarutbildningen för  

         VT2021 (bil. 15) (Dnr SU 106A-4.2.5-0317 

         -20) 

 

 

 

Victoria Fareld föredrog ärendet. Styrelsen beslutade 

enligt förslag, med tillägg av ytterligare en person. 

§14. Förslag till catering vid Ike (bil. 16)  

        (Dnr SU106A-2.10.1-0318-20). 

Emma Lennström föreslog styrelsen att ärendet av 

tidsskäl tas upp vid nästa sammanträde, vilket bifölls.  
 

§15.  Fastställande av kursplan i curating: 

         a) KV8002, Konst och organisation, 7,5 hp  

         AN (bil. 17) 

Nina Engholm redogjorde för ärendet.  

Kursplanen fastställdes av styrelsen enligt förslag.  

§16. Fastställande av kursplan i konstvetenskap: 

        a) KV1001, Kritiska vithetsperspektiv på  

        nordisk kultur, 7,5 hp, GN (bil. 18) 

 

Nina Engholm föredrog ärendet.  

Styrelsen beslutade i enlighet med detta.   
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§ 17. Fastställande av kursplan i litteratur- 

         vetenskap:  
         a) LVAN61 Introduktion till litterär  

         tolkningsteori, 7,5 hp, AN (bil. 19)  

 

Ingemar Haag redogjorde för kursplanen.  

Styrelsen beslutade enligt förslag. 

  

  

BETYGSKRITERIER  

§18. Betygskriterier i litteraturvetenskap –  

        lärarutbildningen: 
        a) NSGY31, Svenska III inom  

        ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30hp, 

        GN/NSGY32 GN Svenska III inom  

        ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30hp,  

        GN, delkurs 2: Litteraturens historia I, 7,5 hp  

        (bil. 20) 

 

       b) NSGY31, Svenska III inom  

       ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30hp  

       GN/NSGY32, Svenska III inom  

       ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30hp, 

       GN, delkurs 3: Litteraturens historia II, 7,5 hp  

       (bil. 21). 

 

Maria Andersson föredrog förslag a) 

Styrelsen beslutade i enlighet med detta.  

 

 

 

 

 

 

 

Maria Andersson redogjorde för förslag b). 

Styrelsen beslutade enligt förslag.  

 

Övriga frågor Övriga frågor förelåg ej. 

  

§ 19. Sammanträdets avslutande Prefekten riktade ett varmt till den avgående styrelsen 

efter att ha fullgjort mandatperioden 2017-01-01—

2020-12-31. Sammanträdet avslutades. 

 

 

Dessa beslut är fattade av institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik. 

Ordförande var prefekt Boel Hackman. Justeringsperson var Catharina Nolin som intygar att 

det som förts till protokollet är riktigt. Tony Westling, studentrådet vid Institutionen för kultur 

och estetik, deltog i besluten. Protokollförare var Jenny Eriksson.  

Stockholms universitet, 2020-12-10 

 


