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 Ärende 

 
Åtgärd 

1.  Handläggningsordning för USA-
finansierade forskningsprojekt (dnr SU 
FV-0518-21). Föredragande: Danijela 
Krajisnik, Avdelningen för forsknings- 
och samverkansstöd. 

Rektor beslutar att fastställa 
handläggningsordningen. 

2.  Förfrågan om digital publicering av 
bild på konstverk SUBS173 (dnr SU 
FV-0734-21). Föredragande: Camilla 
Hjelm, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar om medgivande till 
publicering av SUBS173 i den digitala 
doktorsavhandlingen "Tanssiva kaupunki. 
Turun seurapiiri sosiaalisena näyttämönä 
1810-luvulla" av Topi Artukka. 

3.  Yttrande över Näringslivs- och 
tillväxtstrategi för Stockholmsregionen 
(dnr SU FV-5053-20). Föredragande: 
Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar att avge yttrande till Region 
Stockholm. 

4.  Uppdrag med anledning av 
revisionsrapport från Internrevisionen 
avseende informationssäkerhet (dnr SU 
FV-0295-20). Föredragande: Ulf 
Nyman, Ledningssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

5.  Överenskommelse mellan Stockholms 
universitet och Örebro universitet 
avseende samarbete med Institutionen 
för pedagogik och didaktik. (dnr SU 
FV-0817-21). Föredragande: Sofia 
Mattsson, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

6.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap 
(dnr SU FV-3420-20). Föredragande: 
Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

 

 

Rektor beslutar att befordra Fanny 
Ambjörnsson till professor i genusvetenskap 
fr.o.m. 2021-03-01, med villkor enligt 
särskilt anställningsbeslut. 
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Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
prorektor, professor Clas Hättestrand, och tillförordnad universitetsdirektör Åsa Borin. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har 
varit Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet (protokollförare). 

7.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap 
(dnr SU FV-3526-20). Föredragande: 
Charlotte Fowler, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Egil Asprem till 
professor i religionshistoria fr.o.m. 2021-04-
01, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

8.  Förslag från Humanistiska 
fakultetsnämnden om befordran till 
professor vid Institutionen för 
lingvistik (dnr SU FV-0038-20).  
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att befordra Ljuba 
Veselinova till professor i allmän 
språkvetenskap fr.o.m. 2021-03-01, med 
villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

9.  Inrättande av arbetsgrupp för 
studieadministrativa frågor för 
utbildningssamarbeten inom Civis och 
nya Erasmus+-programmet (dnr SU 
FV-0838-21). Föredragande: Fredrik 
Oldsjö, Rektors kansli. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

10.  Uppdrag till områdesnämnderna 
rörande strategisk profilering (dnr SU 
FV-0821-21). Föredragande: Åsa 
Borin, Planeringssekretariatet. 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 

11.  Överenskommelse avseende den 
nationella forskningsinfrastrukturen 
Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur 
(SBDI) (dnr SU FV-0843-21). 
Föredragande: Danijela Krajisnik, 
Avdelningen för forsknings- och 
samverkansstöd. 

Rektor beslutar att teckna 
överenskommelsen. 

12.  Anbudssvar på framtagande av modul 
för förskolan till ”Specialpedagogik för 
lärande” (dnr SU FV-0848-21). 
Föredragande: Ulla Lundström, 
Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna anbudssvar enligt 
förslag. 

13.  Anmälan av beslut om yttrande över 
promemoria om fördelning av platser 
vid urval till högskolan (dnr SU FV-
0811-21). Föredragande: Jerker 
Dahne, Studentavdelningen. 

Läggs till handlingarna. 


