
Styrelsemöte vid Institutionen för freds- och konfliktforskning 

Måndagen den 2 november oktober kl. 14.00 - 16.00  

Mötet genomförs via Zoom.  

  
Närvarande (alla deltagare deltog via Zoom) 

Erik Melander, prefekt, ordförande  

Helena Millroth, sekreterare 

Marie Allansson, TA, ordinarie 

Gabrielle Lövquist, TA, suppleant 

Angela Muvumba Sellström, forskare/lärare, ordinarie 

Erika Forsberg, forskare/lärare, ordinarie  

Håvard Hegre, forskare/lärare, ordinarie 

Jenniina Kotajoki, doktorand, suppleant 

Emma Elfversson, forskare/lärare, ordinarie 

Elsa Solvin, student (kandidat), ordinarie  

Annalena Podzun, student (master), ordinarie 

Per Risberg, student (kandidat), ordinarie  

Ashok Swain, inbjuden gäst 

Linus Bäcklund, inbjuden gäst 

  

  

§1 Mötets öppnande  

 

§2 Val av sekreterare och justeringsperson 

Helena Millroth valdes till sekreterare och Angela Muvumba Sellström till justeringsperson. 

 

§3 Prefektens rapport 

- Institutionen har utlyst två vikariat som universitetslektor för hela 2021, 30 % 

vardera. 

- Undervisningen för resten av terminen kommer att ske online (mindre justeringar 

kan komma att ske).   

- Vi har fått en förfrågan inför 2021 om att ytterligare öka produktionen av 

helårsstudenter/HÅS, och det kommer vi att kunna möte produktionsmässigt.  

- Arbetet med att få klart alla individuella studieplaner/ISP för 2021 pågår förfullt. 

Till studieplanerna kommer ett appendix att läggas till för de doktorander som anser 

att deras forskning påverkats av Covid19, där de får beskriva hur deras arbete 

påverkats och vilken prolongation de anser att de skulle behöva.  

- Institutionen har fortfarande ett oroande underskott inom Grundutbildningen, som vi 

kommer att behöva jobba vidare med under 2021. 

- Den nya vice dekanen Tora Holmberg har besökt institutionen.   

- Institutionen genomförde den 15-16 oktober PRIS konferensen digitalt via Zoom.  

- Under december kommer det att ske uppföljningsmöten för den medarbetarenkät 

som genomfördes vid institutionen tidigare i år. 

- Arbetsmiljöplanen har översatts till engelska.  

- Institutionen letar efter ett nytt skyddsombud för att ta över från nuvarande 

skyddsombud.  

 

 

 



§4 Rapport från korporationerna 

- TA: inget att rapportera. 

 

- Forskare/lärare: önskar mer regelbundna medarbetarundersökningar/enkäter än det 

som föreslås i arbetsmiljöplanen. Kommentar; I dokumentet syftades det till de mer 

djupgående och större medarbetarundersökningar (likt den som senast genomfördes 

i januari/februari 2020). Ett förtydligande kan göras i planen med tillägg att mer 

regelbundna (mindre) enkäter/undersökningar kommer att ske mer regelbundet. 

 

- Doktorander: Doktoranderna undrar när och av vilka, det kommer att ske ett beslut 

gällande prolongation för doktorander på grund av coronapandemin.  

Kommentar; det finns ingen ny information gällande prolongation och ingen 

indikation om att det skulle godkännas. Om inget annat bestäms, fortsätter vi att 

utgå i från att ev. prolongation sker i slutet av forskarutbildningen. Om 

fakultetsmedel skall användas till att finansiera den extra prolongationen, behöver 

styrelsen ta ett beslut om detta. Doktoranderna behöver då skicka in ett konkret 

förslag som övriga korporationerna kan ställning till.  

 

Vidare skulle doktoranderna vilja framföra att det vore bra med mer introduktion 

kring undervisning för exempelvis nya doktorander, eller nya forskare.  

Kommentar; det finns i dagsläget mycket samlad information om exempelvis vad det 

innebär att vara kursansvarig. Möten kring detta hålls även för nya doktorander. 

Men förslag på förbättringar tas gärna emot och bör då skickas till 

studierektorerna.  

 

- Studenterna; Finns det någon plan för att skapa ett nytt ”studieområde? 

Kommentar; detta diskuteras inom intendenturstyrelsen vid Gamla torget. 

 

§5 Förslag att institutionen deltar i universitetets intresseanmälan om Nationellt 

kunskapscentrum för kärnvapennedrustning (beslutspunkt; förslag bifogas; 

vetenskapsrådets instruktioner bifogas) 

Styrelsen beslutade att stötta förslaget. Det är i dagsläget inte klart hur mycket det kommer att 

krävas av institutionen samt vilken typ av föreståndare eller direktör som skall leda detta. 

Prefekten tar gärna emot förslag på personer som skulle vara intresserade av att ta sig an detta 

uppdrag om det skulle hamna vid institutionen. 

 

§6 Förslag att utlysa ett universitetslektorat och ett biträdande universitetslektorat 

(beslutspunkt; förslag till utlysningstexter bifogas) 

Styrelsen beslutade att gå vidare med utlysningstexterna för ett universitetslektorat och ett 

biträdande universitetslektorat. 

 

§7 Kursplan Advanced Qualitative Methods (beslutspunkt; kursplan bifogas) 

Kursen kommer att börja under våren 2022 och kommer även att vara tillgänglig för doktorander. 

Styrelsen godkände kursplanen (även om mindre justeringar av kursplanen kan komma att ske). 

 



§8 Dokument från arbetsgrupp som utrett om det finns ett behov att rekrytera 

ytterligare en person till administrationen (informationspunkt; bifogas) 

Arbetsgruppen meddelar att de i dagsläget inte ser något behov av att anställa fler personer till 

administrationen. Planen framöver är att genom olika initiativ möta de behov som framkom i 

enkäten. Dokumentet som skickades ut till alla korporationerna innan styrelsemötet ska ses som 

ett levande dokument som kommer att fyllas på med information och svar allteftersom fler frågor 

eller behov uppkommer. Korporationerna får gärna diskutera detta även fortsättningsvis och 

komma med förslag på hur vi kan åtgärda ev. brister/saknad av assistans eller övrigt.  

 

 

§6 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

  

 

Nästa styrelsemöte är 7 december 2020, kl.13.15–15.00. 

 

Mötet avslutades.   

 

Uppsala, 2 november 2020 

    

__________________  ______________       ____________________ 

Erik Melander  Helena Millroth    Angela Muvumba Sellström 

Prefekt   Sekreterare     Justeringsperson 
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