Litteraturvetenskapliga
Insti tuti onsstyrelsen

PROTOKOLL

institutionen

2011-02-02

Narvarande: Johan Svedjedal, ordf., Andrea Alvarez, Eva Heggestad, Paula Henrikson,
Nic1as Johansson, Kerstin Landgren, Peter Lind, Victor Nylund, Julia Sahlstrom
(suppleant), Anna Williams, Ann Ohrberg (intradande suppleant) Ann-Sofie Lonngren
(adjungerad tom § 9)
Anmalt forhinder:
§ I. Ordforanden

Otto Fischer, Patrik Mehrens
oppnade sammantradet

och halsade ledamoterna

§ 2. Paula Henrikson utsags att tillsammans
§ 3. Dagordningen

justera protokollet.

faststalldes,

§ 4. Beslutades adjungera ordforanden
Ann-Sofie Lonngren tom § 9.
§ 5. Beslutades

med ordforanden

valkomna.

att nasta styrelsernote

§ 6. Ordforanden meddelade
- arbetet med masterprogram

i jamstalldhets-

och likabehandlingskommitten

ager rum den 4 april kl 13.15.

att:
i skandinavistisk

pagar (Patrik Mehrens) beslut tidigast ht

2012.
- andringarna i behorighet for masterprogram har gatt vi dare till fakulteten.
- kursplaner i L4 och A4 kommer att tas upp vid nasta styrelsesamrnantrade
(Mehrens).
- fyra doktorandanstallningar
ar nu utlysta, ansokan senast den 28 februari, beredning
under varen.
Anna Williams meddelade:
- att KOF-arbetet pagar och att en rapport om forskningsverksamheten
vid institutionen
ar under utarbetande. KOF-motet ager rum den 9-14 maj.
§ 7. Den ekonomiska rapporten godkandes och lades till handlingarna. Konstaterades
ekonomin f n ar god (Bill). Uppdrogs at studierektor Patrik Mehrens att gora en
mitterminsevaluering
av de bada gastforfattarna och av gastlararna.
§ 8. Verksamhetsberattelse

jamstalldhets-

och likabehandlingskornrnitten:

Ann-Sofie Lonngren (ordf i jlk) presenterade verksamhetsberattelsen
(Bil 2) och
informerade om kommittens arbete Ann-Sofie meddelade aven att en fortbildningsdag
lararlarare

och lararstudenter

att

kommer att aga rum den 9 mars.

for

§ 9. Handlingsplan mot sexuella trakasserier:
planen godkandes med smarre andringar samt rubrikbyte till: "Handlingsplan
sexuella trakasserier och krankning pa grund av kon". (Bil 3)

mot

§ 10. Kursplan Laskurs i litteraturvetenskap
7,5 hp for studenter inom
Kandidatprogrammet
i retorisk och litterar kommunikation:
styrelsen konstaterade att forslaget till kursplan behover kompletteras och att kursplaner
behovs bade i litteraturvetenskap
och i retorik. Uppdrogs at Ann Ohrberg att i samrad
med Patrik Mehrens att formulera behorigheter och kursplaner.
§ 11. Rekrytering av universitetslektor
i retorik:
prefekt Ann Ohrberg redogjorde for rekryteringsbehovet
med anledning av en
uppsagning, ett par kommande pensionsavgangar
och ett antal gastlarare, 4,2
heltidsanstallningar,
som kommer att behova ersattas. Beslutades att inleda rekrytering av
en universitetslektor
i retorik med sarskilt uppdrag att utveckla den extern a och interna
uppdrags verksamheten.

§ 12. Inga ovriga arenden anmaldes.

Kerstin Landgren

Justeras:

•

I A
Jo

Paula Henrikson

