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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 6 april 2022, 13:00 – 15:00 i JMK-salen samt via Zoom. 

 

  
Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga:  

Anja Hirdman Prefekt i tjänsten/ordförande 

Marina Dahlquist  Stf prefekt i tjänsten  

Peter Erell Admin. chef (adjungerad, ej rösträtt) 

  

Paula von Wachenfeldt 

/Marie Ulväng  

(ersätter henne efter ca 45 

minuter) 

IMS Lärare/forskare (MODE) 

Malin Wahlberg IMS lärare/forskare (FILM) 

Mattias Ekman IMS Lärare/forskare (JMK) 

Maria Nilsson  IMS Lärare/forskare (JMK) 

Andreas Widholm  

(ersätter Anna Roosvall) 

IMS Lärare/forskare (JMK) 

  

Ole Johnny Fossås IMS Studenter forskarnivå (SUS) 

  

Petrus Dahlbeck IMS TA-personal 

Barbara Pol IMS TA-personal 

  

Anna Åberg  Ekonomihandläggare  

Marie Jonsson Ewerbring Ekonomihandläggare 

Henrik Schröder Utbildningssamordnare 

  
  

  

Protokollförare:  

 

 

Svante Emanuelli Kommunikatör (ej rösträtt) 
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ÄRENDEN 

 

§1. Öppnande.  

Fastställande av 

dagordning  

 

 

 

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.  

  

§2. Utseende av 

justeringspersoner 

Utsågs Marie Ulväng och Andreas Widholm. 

 

 

 

§3. Föregående 

protokoll  

 

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning. 

Föregående protokoll från 2 mars skickades ut med kallelsen till 

personal@ims.su.se den 30 mars 2022 (se kallelsens bilaga 1). 

 

§4. Anmälan av 

 

- 

 

  

§5. Informations-

punkter 

 

 

 

1. Information från prefekterna  

 

Prefekten rapporterade att:  

 

• Prefektmötet ägde för första gången på två år rum på plats 

på Frescati. ISP:ar och andra dokument som innehåller 

personuppgifter får inte sparas på plattformen Box. 

 

• En expert på digital tillgänglighet kommer att bjudas in till 

institutionen för att informera om hur webben ska utformas.  

 

• Information om hur institutionens antagningsprocess av 

doktorander fungerar ska uppdateras och publiceras på 

webben. 

 

• Dekanen förklarade att om institutionerna vill bjuda in 

framstående internationella forskare som opponenter till 

disputationer i Stockholm, ska det företrädesvis ske digitalt 

via länk för att i enlighet med våra klimatmässiga mål 

undvika att boka flygresor om det endast gäller en dags 

arbete. 
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• Den brandsamordnare som besökte institutionen den 5 april 

konstaterade att fler utrymningsledare behöver rekryteras, 

och västar utplaceras på flera olika ställen i lokalerna i 

Garnisonen och Filmhuset. 

 

• I maj besöker rektor, vicerektor och dekan institutionen i 

samband med kvalitetsdialoger där frågor om forskning ska 

diskuteras. Information har gått ut till studierektorerna för 

forskarutbildningarna för diskussion i kollegierna och 

eventuellt inkomma med synpunkter/frågor att lyftas på 

mötet. Som grund för diksussionerna finns 

indikatorrapporterna för publicering. 

 

• Institutionens vårfest kommer att äga rum den 24 maj 2022 

på Thielska Galleriet. Personalhandläggare Barbara Pol 

ordnar med detajerna och närmare information kommer.    

 

• En heldag för institutionen planeras till hösten med tid att 

umgås och hälsa de nya lektorerna välkomna.  

 

• En översyn av bemanning och kursutbud har genomförts 

för grund-och avancerad nivå på framförallt JMK. 

Institutionen vill behålla det högre evalveringstal (4,5) samt 

forskning för professorer (50 procent). Detta ska ställas i 

relation till de 40 procents forskning som befordrade 

professorer vid universitetet i övrigt har. Översynen syftar 

till en rättvis och transparent timfördelning på de olika 

enheterna och mer enhetlig bemanning på grundkurserna.  

 

• IMS har ett mycket tunt studentunderlag och söktryck för 

den svenska masterutbildningen i journalistik. Institutionen 

kommer behöva öppna upp den för internationella 

sökanden, precis som för andra huvudområden. Ingen 

antagning blir därför av till hösten 2022. 

 

Den ställföreträdande prefekten berättade att:  
  

• De två lektoraten i filmvetenskap har tillsatts med 

 som båda börjar sina 

anställningar den 15:e augusti. 

 

• Friskvårdsbidraget har höjts till 3000 kr.  
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• Intervjuerna med de tre sökande som förordats av 

sakkunniga för lektoratet i medie- och kommunikations-

vetenskap skedde förra veckan och nu inväntas lärar-

förslagsnämndens yttrande så att processen kan gå vidare.  

 

• De doktorander på FILM/MODE som anställdes mitt under 

pandemin under 2021 kommer att bjudas på lunch och få en 

bättre introduktion på plats av prefekterna.  

 

 

2. Information från utbildningssamordnare 

[Föredragande: Henrik Schröder] 

 

Henrik Schröder rapporterade om det internationella 

masterprogrammet i journalistik.  

 

Ett nytt masterprogram kommer inrättas, vilket innebär att en 

ny utbildningsplan och nya kursplaner kommer behöva tas 

fram. Start ht 2023. Arbetet med ny utbildningsplan sker 

tillsammans lektorerna i  journalistik samt studierektor. 

 

 

3. Information från administrative chefen 

[Föredragande: Peter Erell] 

 

Administrative chefen rapporterade att:  

 

• I april kommer en tjänst som administrativ studierektor med 

ansvar för bemanning och planering vid institutionen att 

utlysas.  

 

• Snart kommer även ett vikariat som studievägledare med 

ansvar för samtliga fyra huvudområden att utlysas. 

 

• En ny intendentur för både Garnisonen/Filmhuset kommer 

att utlysas. Nuvarande intendent  kommer 

att gå i pension i september.   

 

• Som en följd av MODE:s flytt till Garnisonen kommer 

delar av undervisningslokalerna på plan 4 att byggas om.  

 

• Caféverksamheten på plan 4 kommer snart att pausas, men 

återstartas i höst.  
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4. Information från lärarrepresentanter  

  

Maria Nilsson, studierektor i journalistik, informerade om att:  

 

• Två journaliststudenter har nominerats till Studentspaden.  

 

• JMK öppnar redaktion i Rinkeby. 

 

• Journaliststudenterna nu producerar innehåll till 

webbtidningen Läget.  

 

5. Information från studeranderepresentanter   

Inget att rapportera.  

§6. Beslut 1. Beslut om fastställande av budget för 2022  

(se kallelsens bilaga 2)  

 

[Föredragande: Peter Erell i närvaro av ekonomihandläggarna 

Marie Jonsson Ewerbring och Anna Åberg] 

 

Peter Erell rapporterade om budget för 2022.  

 

Han påpekade två tryckfel i bilaga 2:  

 

Minus istället för plus framför 501 tkr respektive 

 -2 386 tkr och inte den högre siffran (se nedan). 

 

• FUF – forskning  
Inom forskningen budgeterar vi med ett totalt 

underskott på -3 799 tkr och enligt följande: -2 386 tkr 
på JMK, -501 tkr på Filmvetenskap och -832 tkr på 

Modevetenskap 

  

• FUF 

JMK har tidigare haft goda ekonomiska förutsättningar 
inom forskningen men har under de senaste åren haft 

en negativ utveckling där intäkterna minskat. Vi 

budgeterar för ett underskott på -2 386 tkr för i år 
vilket gör att det ackumulerade myndighetskapitalet 

skulle bli -8 275 tkr 

 

IS beslutar att fastställa budget enligt bilaga  

(med förbehåll för de ovan nämnda justeringarna).  
 

https://www.su.se/institutionen-for-mediestudier/nyheter/v%C3%A5ra-journaliststudenter-nominerade-till-studentspaden-guldspaden-f%C3%B6r-studenter-1.607100
https://www.su.se/institutionen-for-mediestudier/nyheter/jmk-%C3%B6ppnar-redaktion-i-rinkeby-1.607263
https://sites.jmk.su.se/laget
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§7. Diskussion 

 

–  

 

 

 

§8. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor hade inkommit. 

  

§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 4 maj 2022, Bangsalen, Garnisonen 

• onsdag 1 juni 2022, Sem 1/2, Filmhuset 
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Vid protokollet:  Ordförande: 

 

 

Svante Emanuelli 

 

Anja Hirdman 

 

  

Justeras:   

Marie Ulväng Andreas Widholm 

 

 

Bilagor 

(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se 30 mars 2022). 

 

 

 

 




