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Tid-' Måndag 15 februari ZAX 1 3.1 5-15.00
Plats: Zoom

Närvarande: Patrik Mehrens (ordf.), Sebastian Hanold (sela'.), Anna Williams, Paula
Henlikson, Otto Fischer, AnnaCadn Billing, Lisa Grahn, Jon Viklund, Mats Rosengren,
Martin Jedestav, Tova Södeilund, Karin Westlund (adjungerad till 5 § och 6 §),

I § Sammanträtlets öppnande
Sammanträdet öppnades.

2 § Utseende av justeringsperson
Lisa Grahn utsågs till justeringsperson.

3 § Fastställande av dagordning
Dagordningen faststålldes.

4 § Adjungering av Karin Westlund. Beslutspunkt
Beslut: Karin Westlund adjungeras til 6 § ocli 7 §

5 § Metldelanden
a. Rapport från fakultetens prefektmöte: Fakulteten som helhet uppvisar en utgående

balans ftrr 2020 pä 14 mi§oner kronor. Överskottet ftirklaras med ett överckott

inom forskningsprestationen som omfattar 20 mi§oner kr. Inom
grundutbildningen finns ett underskott på närmare 4,5 mi§aner kr.

b. Fakulteten har antagit nya riktlinjer ftir antagning som docent. Det handlar om

ändringar i beskrivningen av ansökningsfiirfarandet och i instnrl«ionen för hur'

ansökan sha utformas.

c. Från årsskiftet ftireligger en ny rutin for ansölaringar om befordran till docent och

tiltr excellent lärare. Ansökningar sker nu via ansökningssystemet Varbi.

Till §änsten Lektor i iitteraturvetenskap med inliktning mot litteratursociologi
inkom ett överklagande. Detta övcrklagande har nu fått avslag av

Överklagandenärnnden för högskolan.

Rekrytering av ny HR*generalist pågår. Annonssn ligger ute till och med 17

februari.

Daniela Lillhannus har anställts som doktorand i litteraturvetenskap fi'o m 1

januari. Hon är doktorand inom folskarskolan WomHer. Handledare är Sigdd

d.

e.
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§choäenius Cullhed och biträdande handledare rir Fiiip Arnberg vid Institutionen
fiir neurovetenskap.

g. Johan Svedjedal har tilldelats Örj* Lindberg-priset frir 2021. Stort grattis till
Johan!

6 § Institutionens ekonomi. Årsbokslut. Föredragande: Karin Westlund.
Karin Westlund redogiorde ftir det ekonomiska läget.

7 § Planerade åtgärder med anledning av institutioneäs ekonomi. Föredragaude:
Ordftirande. Diskussionspunkt
Institutionsstyrelsens ordforande informerade om strategier flor att ftirbättra instifutionens
ekonomi med en efterftiljande diskussion.

I § Kursplaner. f,'örcdragande: Jon Yiklund. Beslutspunkt

a) Beslut: Kursplanerna godkändes ftir Litteratuwetenskap B samt
titteraturvetenskap C godkändes med iindr{ngen att ordet sjrilvsttindigt
stryks från kursplanen for Litteraturvetenskap B samt att
Fördjup*de kunskaper byts till Godu kunskaper i samma kursplan"

b) Beslut: Kursplanen för Fakta ochfiktian: Iletewkap, sarnhallsbiser ach
individens roll i skdnlitteraturen godkändes i enlighet med fbrslag.

9 § Y*I av nytt Lika villkorsombud. Förslag: Janne Lindqvist
Beslut: Janne Lindqvist valdes till nytt tika villkorsombud. Institutionsstyrelsen tackar
ÅnnaCarin Billing for sin tidigare tjåinstgöring som Lika villkorsombud.

10 § Övriga fråg*r
Inga övriga fragor

11 § Sammanträdets avslutande
§ammanträdet avslutades

Uppsala dag som ovan4ry &*r-* w
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§eåastian lfuaold, §elaets§gePakikMehrow" Ordtrmde


