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Protokoll,
2021-09-01

Nr. 06/2021

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 1 september 2021, kl 13:00 – 15:00 via e-mötestjänsten Zoom

Närvarande:

Ordinarie ledamöter
Anja Hirdman
Peter Erell

Prefekt i tjänsten/ordförande
Admin. chef (adjungerad, ej rösträtt)

Anna-Sofia Rossholm
Malin Wahlberg

IMS Lärare/forskare (FILM)
IMS Lärare/forskare (FILM)

Mattias Ekman
Maria Nilsson
Anna Roosvall
Linn Lönroth
Nikita Zabzine
Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

IMS Lärare/forskare (JMK)
IMS Lärare/forskare (JMK)
IMS Lärare/forskare (JMK)
IMS Studenter forskarnivå
IMS Studenter grund/avancerad (SUS)
IMS TA-personal
IMS TA-personal

Svante Emanuelli

Kommunikatör (ej rösträtt)

Protokollförare:

Ärenden
§1. Öppnande.
Fastställande av
dagordning

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.

§2. Utseende av
justeringspersoner

Utsågs Barbara Pol och Anna-Sofia Rossholm.

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
Föregående protokoll från den 2 juni 2021 skickades ut med
kallelse till personal@ims.su.se den 25 augusti 2021
(se kallelsens bilaga 1).

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

Besöksadress:
Karlavägen 104, våning 5
www.ims.su.se

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Telefax:
E-post:

2 (5)

§4. Anmälan av

a) Anhållan om utlysning av adjunktstjänst i journalistik
Humanistiska Fakultetsnämnden beslutar att föreslå för
områdesnämnden att föreslå rektor att en adjunktstjänst i
journalistik kan ledigkungöras.
b) Uppdaterad information vid SU rörande kränkande
särbehandling.
Läs mer: Trakasserier och kränkande särbehandling
Arbetsmiljöverket har genomfört en tillsynsinspektion vid
Filmvetenskapen. Prefekt, administrativ chef,
arbetsmiljöombud, samt en personalspecialist vid universitetets
HR-sektion har deltagit i mötena med myndighetens inspektör.
c) Prefektbeslut gällande avsteg från examinationsformer för ht
2021.
Prefektbeslut om avsteg från examinationsformer för ht 2021
har tagits för att minska smittspridning av Covid-19.
Läs mer:
Dekanus beslut angående avsteg från fastställda kursplaner

§5. Informationspunkter

1. Information från prefekterna
Gradvis öppning av verksamheten. Vid det senaste mötet
med prefektrådet diskuterades bl.a. formerna för den gradvisa
öppningen av universitetet under hösten.
Institutionerna får fortsatt stor bestämmanderätt till att
skräddarsy öppningen till verksamhetens behov. Flera
institutioner har redan bestämt att de kommer genomföra stora
kurser som onlineföreläsningar under hela hösten. Andra
institutioner har som IMS valt att avvakta och se.
Ekonomi i balans. Fakulteten har begärt in nya uppdaterade
åtgärdsplaner.
Tilldelningsmedel. Vid det senaste prefektrådet framkom det
att om de enskilda institutionerna har ett ackumulerat överskott
på mer än 10 procent, då kommer fakulteten pausa sina
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tilldelningsmedel. IMS berörs dock inte av detta, på grund av
JMK:s underskott på FUF och UGA.
En stor medarbetarundersökning kommer att genomföras
under 2021-2022. Först ut att tillfrågas är universitetets
doktorander. Under våren kommer alla medarbetare att få ge sin
syn på vår arbetsmiljö, och under hösten 2022 inriktas
undersökningen mot frågor kring kränkande särbehandling.
Forskarskoleprogrammet. Institutionerna vid fakulteten
kommer att tilldelas extra medel. Inte bara per allmän
studieplan (ASP) som vi redan fått (300 000 kr), utan även för
varje antagen doktorand (50 000 kr) och disputationer (100 000
kr) i utökat FUF-anslag till institutionen. Därutöver finns det
tillfälliga medel på 50 000 kr att söka till forskarutbildning som
prefekten kan söka senast
den 1 oktober – till gästföreläsare, workshops etc. av allmänt
intresse för doktorander.
Profilområden. 500 miljoner kr ska fördelas mellan alla
lärosäten i Sverige. Anja tror att området Kultur, medier,
migration skulle kunna vara intressant för institutionen att rikta
in sig på vid kommande ansökningar.
Anhållan om utlysning av ett lektorat i medie- och
kommunikationsvetenskap godkändes av HumFak.
planerar att genomföra en digital
forskareftermiddag senare i höst. Hon kommer att gå ut med
mer information om detta.
Eftersom universitetets målsättning är att minska utsläppen av
växthusgaser med i genomsnitt fem procent per år, har
universitetet begärt in förslag på hur vi ska förverkliga
klimatmålen rent praktiskt – t.ex. med tanke på teknik, resande,
konsumtion, återvinning. Mejla gärna in dina förslag senast 30
september till prefekt anja.hirdman@ims.su.se som tacksamt tar
emot konkreta förslag.
Läs mer: Stockholms universitets klimatfärdplan för perioden
2020–2040
En längre diskussion Fohm:s gällande rekommendationer,
universitetets hållning i frågan, och hur det påverkar vår
verksamhet fördes. Frågan om hur vi kan upprätthålla fysiskt
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avstånd i undervisningen – i synnerhet vid grupparbeten
diskuterades också.
2. Information från administrative chefen
Antagningen har skett som planerat. Peter Erell berättade att en
snabb genomgång i Ladok gav följande preliminära siffror.
Antal registrerade helårsstudenter för läsåret 2021-2022
Modevetenskapen:
Filmvetenskap:
Journalistik:
MKV:
Totalt:

129 (132)
273 (269)
162 (170)
313 (286)
877

Totalt har det registrerats 20 fler HÅS:ar än vad det tidigare har
budgeterats för (857).
3. Information från lärarrepresentanter
Inget att rapportera.
4. Information från studeranderepresentanter
Nikita Zabzine berättade att en digitala inspark för nyantagna
studenter och ett mentorskapsprogram kommer att diskuteras
vid nästa studentrådsmöte.
§6. Beslut

1. Beslut om Examinatorer ht 2021 - reviderad (se kallelsens
bilaga 2)
Föredragande: Peter Erell
IS beslutar att fastställa Examinatorer enligt bilaga. Listan har
reviderats sedan det senaste sammanträdet 2 juni. Beslutet
justeras omedelbart.

§7. Diskussion

§8. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.

§9. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

