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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) 

Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM Karlavägen 104, våning 5 Telefax:  

www.ims.su.se E-post:

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS 

Tid och plats: onsdag 2 februari 2022, 13:00 – 15:00, via Zoom 

Närvarande: Anja Hirdman Prefekt i tjänsten/ordförande 

Marina Dahlquist Stf prefekt i tjänsten  

Peter Erell Administrativ chef  

(adjungerad, ej rösträtt) 

Anna-Sofia Rossholm IMS Lärare/forskare (FILM) 

Malin Wahlberg IMS Lärare/forskare (FILM) 

Paula von Wachenfeldt IMS Lärare/forskare (MODE) 

Mattias Ekman IMS Lärare/forskare (JMK) 

Maria Nilsson IMS Lärare/forskare (JMK) 

Andreas Widholm 

(suppleant ersätter Anna 

Roosvall)  

IMS Lärare/forskare (JMK) 

Ole Johnny Fossås IMS Studenter forskarnivå (SUS) 

Nikita Zabzine  IMS Studenter grund/avancerad (SUS) 

Taavi Wickman, 

(suppleant ersätter 

Vanessa Crispin) 

IMS Studenter grund/avancerad (SUS) 

Petrus Dahlbeck IMS TA-personal 

Barbara Pol IMS TA-personal 

Protokollförare: Svante Emanuelli Kommunikatör (ej rösträtt) 

ÄRENDEN 

§1. Öppnande.

Fastställande av

dagordning

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes. Ordförande 

informerade om att det inkommit en övrig fråga från SUS 

studentrepresentant Taavi Wickman.   
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§2. Val av 

justeringspersoner 
Utsågs Petrus Dahlbeck och Nikita Zabzine.  

  

 

 

 

§3. Föregående 

protokoll  

 

 

 

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning. 

Föregående protokoll från 1 dec. 2021 skickades ut med kallelsen 

till personal@ims.su.se 26 jan. 2022 (se kallelsens bilaga 1). 

 

§4. Anmälan av 

 

Avsteg från i kursplaner föreskrivna examinationssätt vt 2022  

(se kallelsens bilaga 2).  

 

[Föredragande: Anja Hirdman] 

 

Prefekten berättade att salstentamen kan ersättas av hemtentamen 

under våren 2022 ifall det bedöms som nödvändigt för att minska 

risken för smittspridning av covid-19 i stora studentgrupper. 

  

  

§5. Informations-

punkter 

 

 

 

1. Information från prefekterna  

 

Covid-19: Prefekten uttryckte en förhoppning om att detta skulle 

bli en av de sista veckorna med coronarestriktioner. Och hänvisade 

till universitetets nuvarande ställningstaganden för undervisning och 

examination på su.se. Alla anställda som kan ska fortsätta att arbeta 

hemifrån till och med den 14 februari 2022. Flera medarbetare vid 

institutionen har varit sjuka, men verksamheten har ändå fortskridit 

mer eller mindre som vanligt.  

 

Tidigare aviserade hemtentor ska genomföras som planerat för att 

ge studenterna viss framförhållning.  

 

Ny verksamhetsplan. Studierektorerna har ombetts att inkomma 

med nya uppdaterade texter till verksamhetsplan 2022 som ska 
presenteras för institutionsstyrelsen i början av mars.  

 
Resepolicy. Institutionens lokala resepolicy ska uppdateras i 

enlighet med universitetets uppdaterade riktlinjer. 

 

 

 

 

 

https://www.su.se/om-universitetet/information-om-covid-19/information-till-studenter-och-medarbetare-om-coronaviruset
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Webbinariet ”Hur ska universitetet bli koldioxidneutralt till 

2040?” som ägde rum den 15 december 2021 med universitetets 

miljöstrateg  och miljöcontroller , 

(båda från Fastighetsavdelningen), kan komma att bjudas in till IMS 

igen för att berätta om universitetets miljö- och klimatmål. 

 

Mentorsprogrammet för nydisputerade kommer nu att ges varje år 

istället för vartannat.  

 

Profilområden. Områdesnämnden vid HumFak ska titta vidare på 

inkomna förslag på profilområden från fakultetens institutioner. 

 

Ekonomi i balans. IMS kommer att få besök från universitetets 

controller och dekan i mars där institutionens ekonomiska 

redogörelse och utfall tas upp i enlighet med arbetet för Ekonomi i 

balans.  

 

Modevetenskapen flyttar till Garnisonen. Under 2022 kommer 

Modevetenskapen att flytta från Filmhusets korridor till Garnisonen 

som ett led i effektivisering av institutionens lokalytor.  

En riskanalys har tagits fram och involverar genomgång och 

översyn av undervisningslokaler, lokalbokning, etc. Prefekten ser 

fram mot att välkomna fyra lektorer och fyra doktorander under vår 

och höst.  

 

Medarbetarenkät. Prefekten nämnde kort att 

Medarbetarundersökningen som riktade sig till doktorander och 

som gick ut under hösten fick en låg svarsfrekvens vid 

Humanistiska fakulteten men relativt hög vid Institutionen för 

mediestudier. Stf. prefekt Marina Dahlquist redovisade sedan 

enkätfrågorna samt det sammantagna resultatet från enkätsvaren.  

 

Pågående rekryteringar. De två lektoraten i filmvetenskap, 

lektoratet i MKV samt adjunktstjänsten i journalistik är under 

tillsättning.  

 

Ekonomiteamet har fått tillfällig förstärkning fram till och med  

den 31 maj, av ekonomihandläggare  som närmast 

kommer från Institutionen för kultur och estetik, IKE.  
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2. Information från administrative chefen  

 

Peter Erell presenterade ett tentativt (preliminärt) bokslutsresultat 

för år 2021.  

 

• Intäkter för institutionen: 94 392 000 kr  

• Utgifter: 91 987 000 kr.  

• Personalkostnader: 54 810 000 kr 

• Lokalkostnader: 16 441 000 kr  

• Summa kapitalförändring (ackumulerat myndighetskapital):  

9 874 000 kr  
 

3. Information från lärarrepresentanter   

-  

 

4. Information från studeranderepresentanter   

-  

 

§6. Beslut Beslut om IMS Miljöplan 2022  (se kallelsens bilaga 3)  

[Föredragande: Petrus Dahlbeck] 

 

Petrus Dahlbeck rapporterade att fortsatt miljöanpassning av möten 

och transporter är ett av målen under 2022 tillsammans med att 

åskådliggöra institutionens kurser i hållbarhet.   

 

IS beslutar att fastställa IMS Miljöplan 2022 enligt bilaga.  

  

§7. Diskussion 

 

- 

  

§8. Övriga frågor Studentrepresentanten Taavi Wickman, lyfte fram att det uppstått 

behov av utökad tillgänglighet till JMK:s lokaler utanför kontorstid, 

under arbetet med tv- och radiokurser. En diskussion uppstod som 

studierektor i journalistik, Maria Nilsson, hoppades skulle kunna 

föras vidare med studentrepresentanter vid JMK:s lärarkollegium.  

 Prefekten upplyste om att institutionen har generösa öppetttider för 

studenter som kan vistas i lokalerna mellan 07.45 till 21.30. 

Öppettiderna är även en fråga som har gåtts igenom med SU:s 

säkerhetsavdelning.   

 

§9. Mötet avslutas 

 

Mötet avslutades. 
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Kommande möten  Beroende på gällande restriktioner kommer vårens styrelsemöten 

genomföras antingen på plats eller via Zoom:  
 

• onsdag 2 mars 2022 via Zoom/Sal 1 (sportlov) 

• onsdag 6 april 2022 via Zoom/JMK-salen 

• onsdag 4 maj 2022 via Zoom/JMK-salen 

• onsdag 1 juni 2022 via Zoom/Sal 2 

 

 

Vid protokollet:  Ordförande: 

 

 

Svante Emanuelli 

 

Anja Hirdman 

 

  

Justeras:   

 

 

Nikita Zabzine 

 

 

Petrus Dahlbeck 

 

 

Bilagor 

(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se 26 januari 2022). 

 

 

 

 

https://grundskola.stockholm/terminer-och-lov/



