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UPPSALA

UNIVERSITET

Litteraturvetenskapliga institutionen
Institutionsstyrelsen

Tid: Måndagen den 4 december 2017
Plats: Eng/2-K 1022

PROTOKOLL
Måndag
2017-12-04

Nårvarande: Patrik Mehrens, Otto Fischer, Tim Berndtsson, Jon Viklund, Sofia Lindström, Johan
Svedjedal, Elin Löfgren (sekr)

Fr~nv~rande: Paula Henrikson, Anna Williams, Erik Bengtson, Amanda Alvmo

§1 Sammanträdets öppnande
Prefekt Patrik Mehrens förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Utseende av justeringsperson
Till justeringsperson utsågs Jon Viklund.

§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan ändringar

§4 Kursplaner. Beslutspunkt. Föredragande: Jon Viklund (bilagor)

a. Känsla och nation. 200 år av svensk emotionshistoria
Beslut: Kursplanen godkändes

b. Populärlitteratur iskolan

Beslut: Kursplanen godkändes

c. Världslitteratur

Beslut: Kursplanen godkändes

d. Generell revidering av kursplaner
Beslut: Generell revidering godkändes

§5 Timplan VT18. Beslutspunkt. Föredragande: Jon Viklund (bilaga)
Beslut: Timplanen godkändes med tilläggen att Jon Viklund far i uppdrag att i samråd med
prefekt Patrik Mehrens göra nödvändiga förändringar.

§6 Meddelanden
- Fredagen den 8 december genomförs en muntlig framställan av utvärderingsarbetet inom
KOF 17.
- Johan Svedjedal har tilldelats Rudbeckmedaljen.
- Kalle Berglund har tilldelats Svenska Decicaralcademins fackbokspris 2017 för sin Död och
dagishämtningar.
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- Prefekt Patrik Mehrens kommer framöver att inleda en diskussion med fakulteten om att
anställa en lektor i Litteraturvetenskap.
- Utvärderingen av forskarutbildningen har förskjutits och kommer att påbörjas i april.
- Arbetet med en arbetsmiljörapport för institutionen kommer att inledas inom kort. LVAK och
prefekt Patrik Mehrens har diskuterat lämpligt tema för utvärderingen.

§7 Institutionens ekonomi (bilaga)
Institutionens ekonomi är i balans, men grundutbildningen ilitteraturvetenskap går fortsatt minus.

§8 Rekrytering. Beslutspunkt:
a. Forskartjänst (bilaga)
Beslut: Beslut fattades i enlighet med förslaget.

§9 Medfinansiering av forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850". Beslutspunkt (bilagor)
Beslut: Styrelsen beslutade att under 2018 medfinansiera med 162 tkr under förutsättning att
fakulteten fortsatt finansierar noden.

§10 Medfinansiering av forskningsnoden "Vetenskap, validering, partiella perspektiv.
Kunslcapsprodulction bortom normerna". Beslutspunkt (bilagor)
Beslut: Styrelsen beslutade att under 2018 medfinansiera med 162 ticr under förutsättning att
fakulteten fortsatt finansierar noden.

§11 Tillsättning av forskningsstrategisk grupp. Beslutspunkt (bilaga)
Beslut: Beslutet om tillsättning av forskningsstrategislc grupp godkändes med tillägget att
gruppen skall vara tillsatt under två år och skall återrapportera till styrelsen.

§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§13 Sammanträdets avslutande
Prefekt Patrik Mehrens avslutade sammanträdet.
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Patrik Mehrens, Ordförande
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Elin Löfgren, Sekreterare

Jo~JViklund, Justeringsperson


