
Litteraturvetenskapliga institutionen

Institutionsstyrelsen

Protokoll

2012-02-01

Narvarande: Ann Ohrberg ordf, Johanna Bengtsson, Emil Eklund, Otto Fischer, Eva Heggestad, Paula

Henrikson, Emma Hortlund suppleant, Kerstin Landgren, Patrik Mehrens, Anna Williams, Fanny Asblom

§ I. Ordforanden oppnade samrnantradet och halsade ledamoterna valkomna.

§ 2. Eva Heggestad utsags att tillsammans med ordforanden justera protokollet.

§ 3. Dagordningen faststalldes:
Tillagg under ovriga arenden:
Rekrytering av doktorander (extemfinansierade och projektdoktorand).

§ 4. Beslutades att nasta styrelsernote ager rum mandagen den 26 mars kl13.15-15.00 i saI6-0023.

§ 5. Ordforanden meddelade att:
Rekrytering av professuren i retorik har igangsatts.
Uppsala universitets nya anstallningsordning har tratt i kraft.

Fakultetens VP 2012 foreligger, En bottenplatta, dvs finansiering for en ny doktorand i retorik,
finns med i VP 2012. Uppdraget inom grundutbildningen ar minskat med 10% och kommer, enligt
uppgift, aven att reduceras 2013 med 10%.
Beviljade bidrag for noder/masterclasses: 2 nodansokningar ar beviljade om preliminart 2 miljoner

kr, motfinansiering kommer att kravas (se foregaende protokoll).
Expens- och konferensmedel 2012: Beslut 5000 kr, ytterligare medel for deltagare med papers kan
sokas under forutsattning medel aven soks externt.

Ovriga meddelanden:
HSV kommer att lagga fokus pa grundutbildningen i den kommande utvarderingen vt 2012. En
arbetsgrupp bestaende av Ann Ohrberg, Patrik Mehrens och AnnaKarin Kristrom har utsetts att
ansvara for utvarderingen.
Publiceringsstrategigruppen kommer att larnna en skrivelse till styrelsen for beslut om

institutionsfinansiering av sprakgranskning och textgranskare.
Institutionen inbjods att lamna kommentarer pa Flodstromutredningen om resurstilldelning.

Patrik Mehrens meddelade att:
Institutionen kommer att lamna in en ansokan for lararlyftet 2:
"2000-talets ungdomsroman i litteraturundervisningen" samt "Film och litteratur i skolan", denna
gang ar kurserna tankta att ge lararberhorighet.

§ 6. Den ekonomiska rapporten diskuterades. 2011 ars resultat- och balansrakning ser bra ut.
Forvantad loneutvecklingen 20122,2%. (Bil.l)

§ 7. Masterprogram i skandinavistik:
Programmet ar under utarbetande och kommer att lamnas in till rektor under sommaren. Mer
information vid nasta styrelsernote.



§ 8. Rekrytering av larare:
Mer information om tillsattningen av det utlysta retoriklektoratet vid nasta sarnrnantrade.

§ 9. Rekrytering av personaladministrator:
Beslut: Rekrytering paborjas under varen kungorelsen godkandes med smarre andringar.

§ 1O. Utseende av tillstandsgivare rorande Gunnar Tidestrorns arkiv, UUB:
Forslag till beslut: Lars Burman.

§ 1 I. Ovriga fragor:
Utlysning av doktorandplats i litteraturvetenskap:
Beslut: Utlysningen av doktorand i empirisk lasforskning gors i mars.

Antagning av doktorander med extern finansiering:
Retorik med placering vid institutionen och finansiering av Hogskolan pa Sodertorn:
2 doktorandplatser i ar utlysta.
Litteraturvetenskap med placering vid institutionen finansiering av Hogskolan pa Gotland:
1 doktorandplats med inriktning mot spellluddologi kommer eventuellt att utlysas.

§ 12. Sammantradet avslutades.

~~~~
Kerstin Landgren

Justeras:
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