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Protokoll,
2021-11-03

Nr. 09/2021

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 3 nov. 2021, kl 13:00 – 15:00, via e-mötestjänsten Zoom

Närvarande:

Ordinarie ledamöter
Anja Hirdman
Marina Dahlquist
Peter Erell

Protokollförare:

Prefekt i tjänsten/ordförande
Stf prefekt i tjänsten
Administrativ chef
(adjungerad, ej rösträtt)

Anna-Sofia Rossholm
Paula von Wachenfeldt
Maria Nilsson
Anna Roosvall

IMS Lärare/forskare (FILM)
IMS Lärare/forskare (MODE)
IMS Lärare/forskare (JMK)
IMS Lärare/forskare (JMK)

Linn Lönroth

IMS Studenter forskarnivå (SUS)

Nikita Zabzine
Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

IMS Studenter grund/avancerad
(SUS)
IMS TA-personal
IMS TA-personal

Svante Emanuelli

Kommunikatör (ej rösträtt)

ÄRENDEN
§1. Öppnande.
Fastställande av
dagordning

§2. Utseende av
justeringspersoner

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.

Utsågs Paula von Wachenfeldt och Maria Nilsson.

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

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Telefax:
E-post:
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§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
Föregående protokoll från den 6 oktober skickades ut med kallelsen
till personal@ims.su.se 27 oktober, 12:39 (se kallelsens bilaga 1).

§4. Anmälan av

Utdrag ur protokoll från Humanistiska fakuletsnämnden avseende
disputationsprov för avläggande av
doktorsexamen i journalistik den 19 november 2021
(se kallelsens bilaga 2).

§5. Informationspunkter

1. Information från prefekterna
•

Vi har fått externa forskningsmedel till flera stora projekt
från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.
Anja Hirdman gratulerade mottagarna.

•

Arbetsmiljöverkets inspektion av kränkande särbehandling,
och riskanalys på Filmvetenskapen, har efter åtgärder från
institutionen samt SU centralt avslutats och bristerna har
rättats till.

•

Arbetsmiljögruppen har gått igenom den nya centrala
mallen från SU för successiv återgång under hösten.

•

”Miljörådsinspektion” 15 november. Möte med
internrevisionen där IMS miljöarbete kommer att gås
igenom med institutionens miljöansvariga.

•

Förslag till SU:s profilområden kommer att diskuteras vid
de olika forskarkollegierna.

•

Prefektråd den 4 november. Bland annat kommer
bemanningsprinciper att diskuteras.

•

Tillsättningen av de två lektoraten i FILM pågår
fortfarande. Prefekt och ämnesrepresentant kommer
medverka vid lärarförslagsnämndens intervjuer i december.
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•

Vikariat som MKV-lektor under tillsättning.

•

13 sökande till fast lektorstjänst i MKV.

•

Processen kring adjunktstjänst i journalistik har försenats.

2. Information från administrative chefen
•

Instititutioner som påverkas negativt av hyreskostnaderna
kan komma att kompenseras.

3. Information från lärarrepresentanter
•

Anna-Sofia Rossholm rapporterade att
är
tillbaka vid institutionen. Både hon och
kommer att undervisa vid Filmvetenskapen under vt 2022.

4. Information från studeranderepresentanter
–
§6. Beslut

Beslut om anhållan om inrättande av kurs MK3058 Miljö och
hållbarhet i medier, film och mode, (15 hp) samt beslut om
fastställande av dess kursplan
(se de två bilagor som skickades ut av Peter Erell via e-post till IMS
Personal den 1 november 14:13).
[Föredragande: Peter Erell]
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska
fakultetsnämnden om inrättande av kursen MK3058 Miljö och
hållbarhet i medier, film och mode och beslutar att fastställa dess
kursplan. Beslutet justeras omedelbart.
Beslutet är villkorat av att Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
att inrätta kursen. Datum för fastställande blir därmed samma som
datum för inrättande.
Beslutet bordlades vid styrelsemötet 6 oktober 2021 och lades nu
fram igen vid dagens sammanträde. Kurstiteln har ändrats från:
Miljö och hållbarhet i medier, mode och film till Miljö och
hållbarhet i medier, film och mode.

