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Protokoll,
2021-12-01

Nr. 10/2021

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 1 december 2021, 13:00-15:00 via e-mötestjänsten Zoom

Närvarande:

Ordinarie ledamöter
Marina Dahlquist

Protokollförare:

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

Stf prefekt i tjänsten/ordförande

Anna-Sofia Rossholm
Malin Wahlberg
Paula von Wachenfeldt
Mattias Ekman
Anna Roosvall
Bo Florin, suppleant
(kallad som extra ledamot
då prefekten fått
förhinder)

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

Linn Lönroth
Nikita Zabzine

IMS Studenter forskarnivå (SUS)
IMS Studenter grund/avancerad (SUS)

Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

IMS TA-personal
IMS TA-personal

Under mötet deltog även
Henrik Schröder

Studieadmin. samordnare (adjungerad)

Svante Emanuelli

Kommunikatör (ej rösträtt)

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

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Telefax:
E-post:
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ÄRENDEN
§1. Öppnande.
Fastställande av
dagordning

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.

§2. Utseende av
justeringspersoner

Utsågs Mattias Ekman och Anna Roosvall.

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
Föregående protokoll från 3 november skickas ut med denna
kallelse till personal@ims.su.se den 24 november 2021
(se kallelsens bilaga 1).

§4. Anmälan av

Delegationsprotokoll
Beslut om fastställande av litteraturlistor i journalistik vt 2022 –
fattat av studierektor i journalistik Maria Nilsson (se kallelsens
bilaga 2).

§5. Informationspunkter

1. Information från prefekterna
Budget, lokalkostnader och IT-accessavgift. En anslagsbudget
kommer presenteras vid nästa IS. Det finns en viss oro för de ökade
lokalkostnader – som skett efter Albanobygget. IT-accessavgiften
höjs med 23% (119.000 kronor för IMS del).
Covid-19: Undervisning, examination och forskning faller inte
inom ramen för allmänna sammankomster och berörs då inte av de
restriktioner som börjar gälla idag 1 december. Däremot kan
studentkårens evenemang komma att påverkas. Idag införs
”vaccinpass för inomhusevenemang med fler än hundra personer”.
Universitetet uppmanar de som ännu inte hunnit vaccinera sig att
göra det.
Profilområden. Ett kort förslag till profilområden kommer att
sammanställas på fredag.
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Nominering till Pro Futura.
har nominerats
till Pro Futura - ett nationellt spetsforskningsprogram ”som ger
särskilt framstående juniora forskare möjlighet att ägna en längre
tid åt fri forskning”. Bakom programmet står Riksbankens
Jubileumsfond, RJ, och Swedish Collegium For Advanced Study,
SCAS. Kim är en av Stockholms universitets kandidater till
forskningsprogrammet.
IMS Studievägledare
kommer att vara tjänstledig
under 2022 för att tjänstgöra som studievägledare vid Barn- och
ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV.
En adjunktstjänst inom journalistik är utlyst.
Provföreläsningar genomförs den 16 december för de två
lektoraten i filmvetenskap. Anja Hirdman och Bo Florin kommer då
att delta i egenskap av prefekt respektive ämnesrepresentant.
Vikariat som MKV-lektor har tillsatts. IMS rekryterar

Ny studierektor i MKV efter årsskiftet. Mattias Ekman kommer
att lämna posten som studierektor i MKV på grund/avancerad nivå
efter den 1 januari 2022.
kommer att ta över
uppdraget efter honom.

2. Information från administrative chefen
–
3. Information från lärarrepresentanter
Heldagskollegium. Mattias Ekman informerade om att de haft
ett heldagskollegium i MKV, där en vidare utveckling av
grundkurserna diskuterades. Heldagskollegium kommer att
genomföras varje termin.

4 (6)

4. Information från studeranderepresentanter
Årsmötet för studentrådet har hållits. Nya representanter har
valts till olika fora.
Nikita Zabzine rapporterade om att vissa studenter är kritiska
till att alltför få gästföreläsare är yrkesverksamma inom t.ex.
PR-branschen, och att det ofta tenderar att bli mer teoretiska
föreläsare.
Studierektor i MKV uppgav att MKV kommer ha
gästföreläsare verksamma inom strategisk kommunikation
under VT22.
Anna Roosvall poängterade att det är viktigt att finns både
teoretiska och yrkesverksamma gästföreläsare inom
utbildningarna.
§6. Beslut

1. Beslut om anhållan om inrättande av kurs
FS 4010 Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik (30 hp)
samt beslut om fastställande av dess kursplan. (se kallelsens
bilaga 3-4)
[Föredragande: Henrik Schröder (i närvaro av studierektor i
modevetenskap Paula von Wachenfeldt)]
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska
fakultetsnämnden om inrättande av kursen FS 4010
Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik och beslutar att
fastställa dess kursplan.
Beslutet är villkorat av att Humanistiska fakultetsnämnden
beslutar att inrätta kursen. Datum för fastställande blir därmed
samma som datum för inrättande.
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2. Beslut om Examinatorer (se kallelsens bilaga 5)
[Föredragande: Henrik Schröder]
IS beslutar att fastställa Examinatorer enligt bilaga.
IS beslutade även att Paula von Wachenfeldt ska vara
examinator för Modevetenskap – masterkurs (30 hp) (se bild).

§7. Diskussion

–

§8. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.
Avtackning. Linn Lönroth avtackades av ordföranden, då hon idag
meddelat att hon kommer att lämna IS som SUS studentrepresentant
på forskarnivå.

§9. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Kommande möten

Vårens styrelsemöten genomförs på plats, förutsatt att aktuella
restriktioner tillåter det. Om så inte är möjligt genomförs de digitalt:
•
•
•
•
•

onsdag 2 februari 2022
onsdag 2 mars 2022 (Sportlov Stockholms grundskolor)
onsdag 6 april 2022
onsdag 4 maj 2022
onsdag 1 juni 2022

