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Protokoll
Styrelsemote vid Litteraturvetenskapliga institutionen, mandagen
den 23 oktober, kl. 13.15 —15.00.

Lokal: Mallas salong
Narvarande: Patrik Mehrens, Jon Viklund, Ola Nordenfors, Anna Williams, Sigrid Schottenius Cullhed,
Eril< Bengtson, Sofia Lindstrom, Amanda Alvmo.

§1. Sammantradets oppnande
Prefekt Patril< Mehrens oppnade motet.

§2. Utseende av justeringsperson

Sigrid Schottenius Cullhed valdes till justeringsperson

§3. Faststallande av dagordning
Dagordningen faststalldes.

§4 Meddelanden
- Prefekten redogjorde for det besok av bedomarpanelen for utvardering av

Litteraturvetenskap A-C som skett under fredagen (20/10). Prefektens intryck var att motet

gick bra med konstruktiva samtal. Institutionen har haft en oppen och sjalvkritisk installning

och framfort att vi garna tar emot rad och forslag, sarsl<ilt mot bal<grund av det

forandringsarbete som pagar. Rapport fran panelen I<ommer 8 november.

- Konsistoriet har beslutat att foresla regeringen att omforordna rel<tor Eva ,4kesson.

- Prefekten redogjorde for (preliminara) sokningsantal.

- Prefekten redogjorde for det foreslagna antalet helarsstudenterfor institutionen. Nya nivan

ar 227, vilket motsvarar nedstangningen av Liberal Arts-programmet. Den sankta nivan ger

mindre el<onomiska resurser for institutionen. Sanl<ningen motsvarar en atergang till den

elconomisl<a ram som gallde finnan Liberal Arts-programmet inrattades.

- Ingeborg Lofgren har fatt medel fran RJ. Projektet ar tanl<t att forlaggas vid institutionen.

- Thomas Sjosvard disputerar lordag 27 januari 2018.

- Ny lag som behandlar personuppgifter trader i kraft 25 maj 2018.

§5. Institutionens ekonomi (bilaga)

- Prefekten redogjorde for institutionens el<onomi.

- Eventuellt kommer budgeten inte att laggas fram under decembermotet, utan forst efter

arsskiftet.

- Ekonomin ar totalt sett i balans men undervisningen i Litteraturvetensl<ap Jigger back 1,4

miljoner. Det ar ett problem som institutionen haft lange och som forvarrats. Undersl<ottet

finansieras idag delvis av retorilcamnet. Atgarder krays och forslag I<ommer att komma.

§ 6. Utokning av administrativ resurs (diskussionspunkt)
Prefekten presenterade forslaget att, tillsammans med Institutionen for idehistoria, utoka Elfin
Lofgrens tjanst fran 50% till 80%. Bland annat for att kunna avlasta institutionens
el<onomihandlaggare. Forslaget fick brett stod av styrelsen.
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§ 7. Likavillkorsplanen. Foredragande: Annie Mattsson (bilaga)
- Annie Mattsson anslot till motet och foredrog planen.

- Andringar har sl<ett i lagarna som bestammer hur olil<a former av lil<a villkors-dokument

maste se ut. Detta mojliggor okad frihet i utformningen. Den nya lika villkors-planen ar

utformad i enlighet med lagverket och universitetets riktlinjer, samt utifran vad som

harbedomts som lampligt for institutionen. En arbetsmiljorapport kommer att integreras i ett

senare skede.

- Annie Mattson lyfte sarskilt fram tva punkter 1) Att institutionen behover se over ledarsl<apet

for de hogre seminarierna. 2) Att forbattra valkomnandet av studenter med samlad

information om lika-villkor, vilket stod som finns, var man kan vanda sig vid problem m.m.

Syftet ar att underlatta steget in i hogskolestudier.

Styrelsen beslutade att:
- stryka skrivningen om utsl<icl<till Litteraterna.

- stryl<a skrivningen om skyddsombud pa s. 4.

- gora ett tillagg om vart studenter kan vanda sig vid behov kopplade till Lika-villkorsarbetet.

- med ovanstaende forandringar anta handlingsplanen for Lika villkor vid

Litteraturvetensl<apliga institutionen.

§8. Kursplaner. Foredragande: Jon Viklund
Jon Viklund redogjorde for arbetet med att to fram nya attraktiva I<urser pa Kandidat och Master-
niva. Malet ar att starka utbildningen genom att dell ersatta vissa aldre kurser, men ocksa genom att
komplettera utbudet med kurser som kan ges som laskurser. Sarskilt i retorik har det funnits ett
behov av nya kurser for att sakerstalla Master-programmets attraktivitet.

Sa. "Den svenska kanslans historia"
Beslut om kursplanen bordlades. Otto Fischer ombeds se over kurstiteln infor nytt beslut.

Sb. "Den Svenska politiska kommunikationens historia"
Kursplanen antogs med vissa sprakliga justeringar.

8c. "Miljonprogrammets berattelser"
Kursplanen antogs med vissa sprakliga justeringar.

Sd. "Praktisk argumentationsanalys"
Kursplanen antogs med visa sprakliga justeringar

Se. "Retorik och filosofi"
Kursplanen antogs med visa sprakliga justeringar.

Motet beslutade aven att gora en protokollsnotering om att konsfordelningen vad galler forfattarna
pa litteraturlistan bor ses over infor att litteraturlistan faststalls.

8f. "Svensk fascism och antifascism"
Kursplanen antogs med visa spral<liga justeringar.

Motet beslutade aven att gora en protol<ollsnotering om att fler kvinnors perspektiv bor foras in i
kursen an vad som tycks vara fallet i den preliminara litteraturforteckningen.

Sg. "Varldslitteratur"
Beslut om kursplanen bordlades. Andreas Hedberg ombeds fortydliga det sista I<ursmalet infor nytt
beslut.
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9. Faststallande av kursutbud lasaret 18/19. Beslutspunkt (bilaga)

Jon Viklund informerade om forslaget till I<ursutbud. Nagra centrala forandringar ar:

- att det inte blir Wagon antagning till Liberal arts-programmet.

- Att en I<urs for larare har lagts in i I<ursl<atalogen: "Popularlitteratur i sl<olan". Planen ar ocksa

att ge fler kurser for larare som uppdragsutbildning.

- Att kurser fran foregaende beslutspunkt (§8) har lagts till.

Kursutbudet faststalldes i enlighet med forslaget.

10. Forslag Liberal Arts. Beslutspunkt (bilaga)

Styrelsen beslutar, i enlighet med forslaget, att lata programmet vara vilande under lasaret 2018-

2019 och ge studierektor i uppdrag att undersoka mojligheten att ge det i en annan form fran lasaret

darpa.

Studenterna uttryckte positiva synpunkter pa LA-programmets inriktning. Diskussion fordes om

visioner for programmets framtid. Vil<ten av att to in synpunl<ter fran tidigare studenter framholls.

11. Styrelsens forslag till stallforetradande prefekt fran 1 januari 2018. Forslag: Anna

Williams (beslutspunkt)

Styrelsen beslutade enligt forslaget.

Prefekten uttryckte ett stort tack till avgaende stallforetradande prefel<t Johan Svedjedal.

12. Tillsattande av ny forskningsstrategisk grupp. Beslutspunkt (bilaga)

Fragan bordlades da ett nytt forslag inte har hunnit beredas av prefel<ten.

13. Ovriga fragor

Inga ovriga fragor

14. Sammantradets ayslutande

Prefel<ten ayslutade sammantradet.

,~

~~^
` ~ ' ~c
i

Patrik Mehrens, Ordforande Eril< Bengtson, Sekreterare
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Sigrid Schottenius Cullhed, Justeringsperson


