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7. Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
gästprofessor i företagsekonomi, vid 
Företagsekonomiska institutionen (dnr SU 
616-3014-11). Föredragande: Henrik 
Lindell, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att anställa Malin 
Brännback som gästprofessor på 20 
procent av heltid vid Företagsekonomiska 
institutionen under perioden 2012-01-01--
2014-12-31, med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut. 

8. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Kista Science City avseende samarbete 
med Institutionen för data- och 
systemvetenskap (dnr SU 301-3145-11). 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

9. Bidrag från Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning, Mistra, till Stockholms 
Resilienscentrum avseende utveckling och 
installation av Baltic Nest Instituts modell 
på Östersjöcentret, Gotland (dnr SU 58-
2976-11). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Godkännes. 

 

10. Avtal mellan Stockholms universitet och 
University of British Columbia, Kanada, 
avseende samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU 301-3144-11). 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

11. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Natural Justice, Sydafrika, avseende 
samarbete med Stockholms 
Resilienscentrum (dnr SU 301-3148-11). 
Föredragande: Josefin Fernstad, 
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

12. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskaps-
akademien avseende samarbete med 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
301-2978-11). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

13. Avtal mellan Stockholms universitet och 
United Nations University (UNU-IHDP), 
Tyskland, avseende samarbete med 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
301-3146-11). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

 

 

Rektor beslutar att teckna avtal. 
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14. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskaps-
akademien avseende samarbete med 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
301-2979-11). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

15. Avtal mellan Stockholms universitet och 
Indigenous Information Network (IIN), 
Kenya, avseende samarbete med 
Stockholms Resilienscentrum (dnr SU 
301-3147-11). Föredragande: Josefin 
Fernstad, Samhällsvetenskapliga 
fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att teckna avtal. 

 

16. Förslag från Juridiska fakultetsnämnden 
om återanställning av professor efter 
pension vid Juridiska institutionen (dnr 
SU 611-2708-11). Föredragande: Karin 
Englesson, Juridiska fakultetskansliet. 

Rektor beslutar att återanställa professor 
Claes Sandgren vid Juridiska institutionen 
för perioden 2012-02-01 – 2012-12-31, 
med villkor enligt särskilt 
anställningsbeslut.  

17. Anhållan från professor Jan Rosén om 
entledigande från uppdraget som ledamot 
i redaktionskommittén för Acta 
Universitatis Stockholmiensis (dnr SU 31-
3188-11). Föredragande: Anna 
Riddarström, Ledningskansliet. 
 

Rektor beslutar att entlediga professor Jan 
Rosén från uppdraget som ledamot i 
redaktionskommittén för Acta 
Universitatis Stockholmiensis med 
omedelbar verkan. 

18. Förslag till Högskolerestauranger i 
Stockholm AB om utseende av ledamot 
och suppleant i bolagets styrelse för tiden 
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2012. 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att föreslå 
Högskolerestauranger i Stockholm AB att 
till ordinarie ledamot utse universitetets 
nuvarande suppleant ekonomichef Niklas 
Wester, Ekonomiavdelningen efter 
biträdande förvaltningschefen Martin 
Melkersson, Planeringsenheten som 
kommer att lämna sin anställning vid 
universitetet i januari. 

Rektor beslutar samtidigt att till ny 
suppleant föreslå kanslichef Åsa Borin, 
Naturvetenskapliga fakultetskansliet. 

19. Anmälan av beslut avseende 
komplettering av fastställd röstlängd inför 
val av lärarrepresentanter i 
universitetsstyrelsen, ht 2011 (dnr SU 31-
1338-11, jfr R 2011-11-10). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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20. Anhållan från prefekten vid Institutionen 
för franska, italienska och klassiska språk 
om ändrad institutionsstyrelse-
sammansättning fr.o.m. 2012 (dnr SU 31-
2148-11). Föredragande: Marianne 
Westman, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 
vid Humanistiska fakulteten att styrelsen 
för Institutionen för franska, italienska och 
klassiska språk ska vara sammansatt enligt 
bilaga R-20-111124.  

21. Anhållan från prefekten vid 
Meteorologiska institutionen om att få 
behålla tidigare beslutad sammansättning 
av institutionsstyrelsen (dnr SU 31-2148-
11). Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 
vid Naturvetenskapliga fakulteten att 
styrelsen för Meteorologiska institutionen 
fr.o.m. 2012 ska vara sammansatt enligt 
bilaga R-21-111124.  

22. Anhållan från prefekten vid Institutionen 
för orientaliska språk om ändrad 
sammansättning av institutionsstyrelsen 
fr.o.m. 2012 (dnr SU 31-2148-11). 
Föredragande: Marianne Westman, 
Ledningskansliet. 

Rektor beslutar efter samråd med dekanus 
vid Humanistiska fakulteten att styrelsen 
för Institutionen för orientaliska språk ska 
vara sammansätt enligt bilaga R-22-
111124. 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, 
professor Lena Gerholm och biträdande förvaltningschefen Martin Melkersson. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 
närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

. 
 

 

Vid protokollet 
 
 
Anna Riddarström 

 

Justeras     

 
 
Kåre Bremer     


