Litteraturvetenskapliga
Insti tuti onsstyrelsen

institutionen

Protokoll
2011-12-05

Narvarande: Ann Ohrberg ordf, Johanna Bengtsson, Elin Bratt suppleant, Otto Fischer, Emma
Hortlund suppleant, Kerstin Landgren, Ingeborg LOfgren, Patrik Mehrens, Karolina Tillman
suppleant, Anna Williams, Fanny Asblom
Anrnalt forhinder: Eva Heggestad, Paula Henrikson
§ 1.

Ordforanden oppnade sammantradet och halsade ledamoterna valkomna.

§2

Patrik Mehrens utsags att tillsammans med ordforanden justera protokollet.

§ 3.

Dagordningen faststalldes:
Tillagg under ovriga arenden:
1. Medelsansokan
fran Marie- Christine Skuncke.
2. Rumsfordelning 2012.

§ 4.

Beslutades att nasta styrelsernote ager rum onsdagen den 1 februari kl 10.15 i sal
6K-1005.

§ 5.

Ordforanden meddelade att:
- Fredrik Blomqvist kommer att anstallas som intendent for Engelska parken fr 0 m
mars 2012.
- Lokalbrist f n rader i kvarteret, diskussion om overtagande av "afrikahuset", Fysiologisk
botanik, pagar.
- Ett rnatrad eventuellt kommer att inrattas i kvarteret.
- Lonerevision pagar, 2% pa den total a lonesurnman kommer att laggas ut med ytterligare
0,5% for sarskilda satsningar. Prefekten lamnar forslag till personalavdelningen den 15
december. Loneokningen ar ofinansierad och kommer att tas ur befintliga anslag.
- Prefektens utvecklings- och lonesamtal nu ar avslutade.
- Institutionen kommer att larnna in 2 nodansokningar till fakulteten:
1. Ansvarig Anna Williams Kulturens och litteraturens demokrati
2. Ansvarig Marie-Christine Skuncke I700-talsstudier: Sverige i varlden - varlden i
Sverige
- HSV kommer att lagga fokus pa grundutbildningen i den kommande utvarderingen vt
2012. Sarskilt granskas uppsatser pa C- och avancerad niva. En arbetsgrupp bestaende av
Ann Ohrberg, Patrik Mehrens och AnnaKarin Kristrom har utsetts att ansvara for
utvarderingen.

- Publiceringsstrategigruppen
bestaende av Torsten Pettersson, Johan Svedjedal, Lars
Burman, Otto Fischer, Paula Henrikson och Frida Buhre samt Ann Ohrberg som
sammankallande kommer att lamna en utforlig rapport vid nasta lararmote dar bl a
institutionsfinansiering av sprakgranskning och textgranskare kommer att foreslas.
§ 6.

Den ekonomiska rapporten diskuterades. Overskotten pa prestation 110 och 210 haller pa
att forbrukas men institutionen forvantas fa extra medelstilldelning for overprestationer
mm. (Bil.l)

§ 7.

Kursplaner:
a) Praktik
7,5 hp inom
kommunikation.
(BiI.2)
b) Praktik
15 hp inom
kommunikation.
(Bil.3)
Godkandes med korrigering.
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§ 8.

Val av studierektor,

§ 9.

Val av studierektor, forskarutbildning,
Prefekten
gays i uppdrag
att se
studierektorer.

grundutbildning,

lasaret 2012/13.

Beslut: Patrik Mehrens.

lasaret 2012/13. Beslut: Johan Svedjedal.
rutinerna
infor kommande
ars val

over

av

§ 10.

Faststallande av timplan for vt 12. Timplanen faststalldes
anstallning som gastlarare for Stefan Rimm. (BiI.4)

§ 11.

Rekryteringar
av larare med tidsbegransade
anstallningar:
Beslutades
att tidigare
gastlarare anstalls som visstidsanstallda
universitetslektorer
tom juli 2012.

§ 12.

Rekrytering
av ny personaladministrator.
Beslutades att inleda rekrytering
personaladministrator
under varterminen.
Ansvariga
Ann Ohrberg och

med

beslut

om

100%

av 100%

Torbjorn

Gustafsson Chorell.
§ 13.

Inrattande av skyddskornmitte
pa institutionen.
Bordlades.
Uppdrogs
at Kerstin
Landgren att ange skriftligt forslag till ramar och arbetsuppgifter for kommitten samt
principer

§ 14.

for val av ledarnoter

av studiestod for doktorander. Beslut: forlangningar
som doktorand delegeras till Ann Ohrberg.

Fcrlangning

anstallningar
§ 15.

till densamma.

Ovriga fragor:
- Ann Ohrberg presenterade

av utbildningsbidrag/

rumsfordelningen
for vt 2012 vilken godkandes. (BiI.S).
Institutionen kommer att hyra ytterligare ett rum i hus 9 fr 0 m 1 januari 2012.
- En skrivelse fran Marie-Christine Skuncke med anhallan om medel for 1700talsseminariet
har inkommit.
Uppdras at Ann Ohrberg att i paritet med ovrig
seminarieverksamhet
besluta om medelstilldelning.

§ 16.

Sammantradet

avslutades.

Kerstin Landgren
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