Litteraturvetenskapliga

institutionsstyrelsen

2011-05-30
protokoll

Narvarande: Ann Ohrberg, ordf, Otto Fischer, Eva Heggestad, Paula Henrikson, Emma Hortlund
suppl, Niclas Johansson, Kerstin Landgren, Peter J. Lind, Patrik Mehrens, Anna Williams
Anrnalt forhinder: Andrea Alvarez
§ 1. Ordforanden oppnade sammantradet och halsade ledamoterna valkornna.
§ 2. Niclas Johansson utsags att tillsammans med ordforanden justera protokollet.

§ 3. Beslutades ge Carina Ehn narvaro- och yttranderatt tom § 7. Beslutades aven att ge AnnSofie Lonngren narvaro- och yttranderatt under § 16.
§ 4. Dagordningen faststalldes med andringar och tillagg under ovriga arenden.
§ 5. Beslutades att nasta styrelsernote ager rum rnandagen den 5 september kl 10.15 i sal 6K1005
§ 6. Ordforanden meddelade att:
Riktlinjer for arkivering har inkommit. Arkivarie Karin Backstrom kommer att informera om
arkivering vid nastkommande personalmote den 25 augusti.
KoF-rapporten foreligger nu. Utvarderingsgruppen hade bl a synpunkter pa refereegranskade
artiklar. (Se aven § 13.)
Forelasningar pa Stadsbiblioteket fortsatter under hasten, medverkande blir institutionens
doktorander.
Avfirandet av forsta kullen kandidatprogramstudenter
ager rum fredagen den 10 juni
Geijersalen.
Larostolsprofessuren i retorik aterbesatts, annonsering gars i borjan av hostterrninen.
Vid prefektmotet informerades bl a om den kommande anstallningsordningen
med ev
befordringsmojligheter.
§ 7. Budgeten godkandes, (Bil.1)
§ 8. Antagning av doktorander i retorik och litteraturvetenskap:

Beslut: Karl Berglund och Moa Holmqvist antas som doktorander i litteraturvetenskap med
Edvin Hogdal som reserv.
Erik Bengtsson och Frida Buhre antas som doktorander i retorik med Mirey Boyaciouglo
som reserv.
Beslutades aven att doktorandplatsen med inriktning mot empirisk lasarforskning skall
aterutlysas under hasten. (Bil.2)
§ 8. Forslaget till ny rumsfordelning

godkandes, (Bil.3)

§ 9. Utvarderingen av gastforfattare presenterades av Patrik Mehrens och lades till handlingarna.
(Bil.4)

§ 10. Val av studierektor for grundutbildningen
Beslut: Patrik Mehrens.
§ 11. Val av forestandare for Avdelningen
Beslut: Otto Fischer.

lasaret 201112012:

for retorik lasaret 201112012:

§ 12. Sakkunniga
Uppdrogs

till lektoratet i retorik:
at prefekten att kontakta lampliga kandidater.

§ 13. Tillsattande av arbetsgrupp
Kof-utvarderingen:

rorande institutionen

publiceringsstrategier

med anledning

av

att tillsatta en grupp bestaende av Torsten Pettersson, Johan Svedjedal, Lars
(institutionens
Acta-redaktorer)
samt Otto Fischer och Paula Henrikson
(institutionens
Samlare-redaktorer) med Ann Ohrberg som sammankallande.
(BiI.5)

Beslutades

Burman,

§ 14. Timplanen

for hostterminen

§ 15. Kursutbudet

2011 godkandes,

lasaret 2012/2013

godkandes.

(Bil. 6)

(BiI.7)

§ 16. Institutionens

jamstalldhetsplan
godkandes med smarre korrigeringar.
tidigare planer skall laggas ut pa institutionens hemsida. (Bi1.8)

§ 17. Beslutades

ge sommardelegation

Beslutades

att

till prefekten.

§ 18. Ovriga arenden:
Beslutades godkanna laskursen "Brevfiktion
med smarre korrigeringar.
(Bi1.9)

§ 19. Sammantradet

avslutades.

bra diskussioner.
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