
Litteraturvetenskapliga institutionen
Institutionsstyrelsen

Protokoll
2012-03-26

Narvarande: Ann Ohrberg ordf, Emil Eklund, Otto Fischer, Eva Heggestad, Kerstin Landgren, Ingeborg
LOfgren, Patrik Mehrens, Johan Svedjedal (intradande suppleant), Anna Williams, Fanny Asblom

Anmalt forfall: Johanna Bengtsson, Paula Henrikson, Karolina Tillman, kallad suppleant

§ 1. Ordforanden oppnade sammantradet och halsade ledamoterna valkomna.

§ 2. Ingeborg Lofgren utsags att tillsammans med ordforanden justera protokollet.

§ 3. Dagordningen faststalldes med foljande tillagg:

Kommentar till JLK:s, Jamstalldhets och likabehandlingskomrnitten, verksarnhetsplan samt val av
ledamoter till densamma: forslag Ann-Sofie Lonngren ordf. och lararrepresentant, AnnaKarin
Kristrom TA-representant, Maria Margareta Osterholm doktorandrepresentant, Magdalena
Erberger studeranderepresentant
Val av stallforetradande prefekt: forslag Johan Svedjedal

§ 4. Beslutades att nasta styrelsemote ager rum onsdagen den 23 maj kl 13.15-15.00 i 6K-Mallas
salong.

§ 5. Ordforanden meddelade att:

Mika Hietanen kommer att anstallas som universitetslektor i retorik, overklagandetiden gar ut den
27 mars
Kommentarer till flodstromutredningen om resurstilldelning ar inlamnade till fakulteten (Bil.l)
Institutionens svar rorande forslag till ny resursfordelningsmodell inom Uppsala universitet for
utbildning pa grundniva och avancerad niva ar inlamnat till fakulteten (Bi1.2)
Information fran intendenturstyrelsen: kopieringskostnadema for aret ar nu lika hoga som hela
2011 pga schablonfakturering fran Koneo, utredning pagar.
Verksarnhetsplan for 2012 ar inlamnad till fakulteten. (Bil.3)
Doktorandrepresentanten reserverade sig mot tva av formuleringarna i verksarnhetsplanen:
1. "Handledningssituationen inom litteraturvetenskap ar ur doktorandperspektiv mycket god"
(s.3). 2. "Eftersorn doktoranderna ar sa fa gar det inte alltid att tillgodose kompetenta
larares/forskares rirnliga onskernal om meriterande handledning" (sA).

Ovriga meddelanden:

KrUUt, Kreativ utbildningsutveckling, kommer att utvarderas hasten 2012, underlag skall larnnas
till fakulteten senast den 15 maj.

§ 6. Ekonomi:

Budgeten for 2012 diskuterades. Det ekonomiska resultatet for 2012 kommer forrnodligen att bli
negativt, dvs hamna pa underskott. Information om forsta kvartalets utfall mot budget foreligger
inte vid sammantradesdatum utan kommer att lamnas vid nasta sammantrade. (BiI.4)

§ 7. Rekrytering av universitetslektor i litteraturvetenskap:



Bordlagges. Beslut om rekrytering fattas vid nasta sammantrade da den forsta
kvartalsrapporten foreligger.

§ 8. Medelsansokan rorande granskning av bokmanus inom institutionens serier:

Beslut: publiceringsgruppens forslag bifolls. (BiI.5)

§ 9. Eventuell medverkan i samarbetet med Hogskolan pa Gotland:

Fragan diskuterades, mer information lamnas vid nasta samrnantrade. (BiI.6)

§ 10. Ansokan om Mastersprogram i skandinavistik:

Uppdras at Patrik Mehrens atr tillsammans med Lise Horneman Hansen, Nordiska sprak och
Oskar Pettersson fakultetskansliet att lamna in en ansokan om Masterprogram i skandinavistik
till rektor. (BiI.7)

§ 11. Fyllnadsval av representanter till JLK, Jamstalldhets och likabehandlingskornmitten, 2012:

Beslut enligt forslag: Ann-Sofie Lonngren ordf. och lararrepresentant, AnnaKarin Kristrom T A-
representant, Maria Margareta Osterholm doktorandrepresentant, Magdalena Erberger
studeranderepresentant. Uppdras at Ann-Sofie Lonngren att kontakta studerandesuppleant enligt
den forda diskussionen.

§ 12. Jarnstalldhets- och likabehandlingsplan for 2012, Jamstalldhets- och Iikabehandlingskommittens
verksamhetsberattelse for ar 20 I I, samt Handlingsplan mot sexuella trakasserier och
krankningar pa grund av kon:

Bordlades: uppdras at Ann-Sofie Lonngren, Ann Ohrberg och Kerstin Landgren att se over de
bada planerna.

§ 13. Inrattande av studierad:

Mer information lamnas vid nasta sammantrade.

§ 14. Val av stf prefekt tom 2013-06-30:

Beslut enligt forslag: Johan Svedjedal

§ 15. Sarnmantradet avslutades.

Kerstin Landgren

Justeras: ---
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