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Protokoll,
2022-06-01

Nr. 05/2022

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 1 juni 2022, 13:00 – 15:00, plats: Seminarierum 1/2, Filmhuset

Närvarande:
Anja Hirdman
Marina Dahlquist

Prefekt i tjänsten/ordförande
Stf prefekt i tjänsten

Peter Erell

Administrativ chef
(adjungerad, ej rösträtt)

Anna-Sofia Rossholm
Malin Wahlberg
Paula von Wachenfeldt
Mattias Ekman
Maria Nilsson
Anna Roosvall

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

Ole Johnny Fossås
Taavi Wickman, suppleant
ersätter Nikita Zabzine
/Vanessa Crispin

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

Mattias Johannesson,
suppleant, ersätter Petrus
Dahlbeck
Barbara Pol

IMS TA-personal

Övriga närvarande

Anna Åberg, ekonom
Marie Jonsson Ewerbring,
ekonom
Henrik Schröder,
utbildningssamordnare

Protokollförare:

Svante Emanuelli

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

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

IMS TA-personal

Kommunikatör (ej rösträtt)

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

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes. Den inbördes
ordningen för besluten justerades, av hänsyn till föredragande.

§2. Utseende av
justeringspersoner

Utsågs Paula von Wachenfeldt och Mattias Ekman.

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
Föregående protokoll från 2022-05-04 skickas ut med denna
kallelse till personal@ims.su.se 2022-05-25 (se kallelsens bilaga 1).

§4. Anmälan av

–

§5. Informationspunkter

1. Information från prefekterna
Kvalitetsdialog. Den 24 maj besökte rektorskansliet
institutionen för den sk. Kvalitetsdialogen. Synpunkter som
inhämtats från IMS forskarkollegier avseende
indikatorrapporten överlämnades till kansliets delegation.
Modevetenskap. IMS avser fortsätta att föra en konstruktiv
dialog och argumentera för att Modevetenskap ska kunna uppnå
status som ett eget ämne hos de stora forskningsfinansiärerna.
Externa anslag. Andelen beviljade externa anslag har ökat
under 2022. IMS har för närvarande totalt 11 externa projekt
som finansieras med anslag från Vetenskapsrådet, VR, och
Riksbankens Jubileumsfond, RJ.
Forskningspolitisk eftermiddag med fokus på etikprövning
Datum: tisdag 7 juni 2022
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Bio Mauritz, Filmhuset
Anja Hirdman uppmanade alla juniora och seniora forskare att
delta i den forskningspolitiska eftermiddagen. Alla ska ha
tillgång till information om och erbjudas utbildningar i
etikprövning av forskning. Ett policydokument för hela
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institutionen och nya rutiner för avstämning kommer att
upprättas. Hon uppmanade även institutionens forskare att
kontakta Avdelningen för forsknings och samverkansstöd i ett
tidigt skede av nya forskningsprojekt via etik@fs.su.se för en
första bedömning.
Marina Dahlquist nämnde att många doktorander har uttryckt
oro för det nya regelverket om etikprövning. Och att en ny
arbetsgrupp för etikdiskussioner kring doktorandernas projekt
kommer att tillsättas med Marina Dahlquist, stf. prefekt,
studierektorerna för forskarutbildningarna, lektor
samt
och
i deras
egenskap av ordf. respektive vice ordförande i doktorandrådet.
Webb2021. Marina nämnde även att IMS kontaktat
projektledningen för Webb2021 för att föra en dialog kring
indelningen av IMS forskning i så kallade ”subämnen”.
Onlinekurser i GDPR och informationssäkerhet. Prefekten
påminde om att alla medarbetare måste gå den obligatoriska
onlineutbildningen i informationssäkerhet och GDPR.
Information har gått ut via mejl till all personal. En engelsk
version kommer komma.
Lektoratet i medie- och kommunikationsvetenskap har nu
tillsatts.
kommer att påbörja sin anställning
hösten 2022.
2. Information från administrative chefen
[Föredragande: Peter Erell samt under ”Ekonomi Tertial 1” i
närvaro av Anna Åberg och Marie Jonsson Ewerbring]
•

Tillsättningar
Peter Erell informerade om pågående och avslutade
rekryteringar:
o Tillsatt:
som ny vikarierande
studievägledare.
o Tillsatt:
, ny administrativ
studierektor. Kommer senast från Tolk- och
översättarinstitutet. Start: 15 augusti.
o Tillsatt:
, blir ny intendent. Start: 15
augusti.
o Tjänstetillsättning pågår: Vik. studieadministratör
(ersätter
i hans tidigare roll)
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•

Ekonomi Tertial 1 (se kallelsens bilagor 2.1-2.4)
Peter Erell rapporterade om institutionens ekonomi efter
budgetåret 2022 fyra första månader, Tertial 1 (T1), för 2022.
Institutionens totala resultat (UGA + FUF) efter T1 uppvisar ett
underskott på 612 000 kronor. Summan för kapitalförändringen
landar på ett överskott på 9,3 miljoner kronor.

•

Riskanalys av Modevetenskapens flytt (se kallelsens bilaga 3)
Peter Erell delade med sig av de riskbedömningar som gjorts
inför Modevetenskapens successiva flytt från Filmhuset till
Garnisonen med start under sommaren och avslut under
höstterminen 2022. En uppföljning görs 1 oktober.

3. Information från lärarrepresentanter
Lärarrepresentanterna noterade ovanligt bristfälliga resultat på
studenternas tentor. Diskussion om för och nackdelar med
införande av obligatoriska föreläsningar.
4. Information från studeranderepresentanter
Taavi Wickman underströk vikten av att studenterna får fortsatt
tillgång till lokalerna på JMK under kommande radio- och tvkurser.

§6. Beslut

1. Beslut om anhållan om fastställande av reviderad
utbildningsplan för Masterprogram i filmvetenskap
(HMOVO) [Föredragande: Henrik Schröder] (se kallelsens
bilaga 7)
Utbildningsplanen för Masterprogram i filmvetenskap, 120 hp,
(HMOVO), skall revideras och börja gälla från och med
ht 2023 för att motsvara utbildningens innehåll, samt uppfylla
lokala regler i enlighet med Humanistiska fakultetens regler för
utbildningsplaner.
Institutionsstyrelsen beslutar att, hos Humanistiska
fakultetsnämnden, anhålla om fastställande av reviderad
utbildningsplan för Masterprogram i filmvetenskap (HMOVO).
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2. Beslut om fastställande av reviderad kursplan för
Journalistik I (JO1067) samt Journalistik III (JO1069)
(se kallelsens bilagor 8.1-8.2) [Föredragande: Henrik Schröder]
Att gälla från ht 2022. Fastställande måste ske senast två
månader före kursstart. Studentrepresentanter har kunnat ta del
av processen/beredning.
Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa reviderad kursplan för
Journalistik I (JO1067) samt Journalistik III (JO1069) enligt
bilaga.

3. Anhållan om ledigkungörande av två biträdande lektorat i
medie-och kommunikationsvetenskap (se kallelsens bilaga 4)
[Föredragande: Anja Hirdman]
Frågor ställdes och synpunkter lyftes från lärarrepresentanterna
Mattias Ekman och Anna Roosvall avseende innehåll och
formuleringar i anhållan med tanke på specificeringar,
ämnesbeskrivningar och möjliga språkkrav för kandidaterna i
svenska/engelska.
Institutionsstyrelsen beslutar att, hos Humanistiska
fakultetsnämnden, anhålla om att få ledigkungöra två
anställningar som biträdande lektor i medie-och
kommunikationsvetenskap.

4. Anhållan om ledigkungörande av ett lektorat i journalistik
(se kallelsens bilaga 5) [Föredragande: Anja Hirdman]
Institutionsstyrelsen beslutar att, hos Humanistiska
fakultetsnämnden, anhålla om att få ledigkungöra en anställning
som lektor i journalistik.
5. Beslut om Examinatorer (se kallelsens bilaga 6)
[Föredragande: Peter Erell]
Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa Examinatorer enligt
bilaga.

§7. Diskussion

-
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§8. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.

§9. Mötet avslutas

Mötet avslutades och prefekten riktade samtidigt ett tack till
avgående studentrepresentant Taavi Wickman för tiden i styrelsen.

Kommande möten

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

Onsdag 7 sept. 2022, 13:00-15:00 Seminarierum 1, Filmhuset
Onsdag 5 okt. 2022, 13:00-15:00 Bangsalen, JMK
Onsdag 2 nov. 2022, 13:00-15:00 Seminarierum 2, Filmhuset
(höstlov grundskolor i Stockholm)
Onsdag 7 dec. 2022, 13:00-15:00 Bangsalen, JMK

Vid protokollet:

Ordförande:

Svante Emanuelli

Anja Hirdman

Justeras:

Paula von Wachenfeldt

Mattias Ekman

Bilagor
(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se 2022-05-25).

