
Styrelseprotokoll 

Torsdagen den 13 februari kl. 10.15-12.00 med styrelsen for institutionen for freds- och 
konfliktforskning. Lokal: Dag Hammars j oldrummet, Gamla torget 3. 

Narvarande; 
Erik Melander 
Linus Backlund 
Emma Elfversson 
Marie Allansson 
Gabrielle Lovquist 
Erika Forsberg 
Helena Millroth 
Espen Rod Geelmuyden 
Per Risberg 

§1 Motets oppnande 

§2 Val av sekreterare och justeringspe son 
Helena Millroth och Emma Elfversson 

§3 Prefektens rapport 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Det kommer att goras en justerin
9 

i dokumentet "Lektorer och befordrade 
professorers tid for forskning" sof skickades ut i via emai den 7 februari 2020. Om 
en befordrad professor saknar extf ma anslag for forskning bekostar institutionen 
forskning pa 30 % med fakultetsar slagen for forskning. 
Under omradesmotet for samhallsvetenskapliga fakulteten den 13 februari, 
informerades om en pagaende utr~dning om karriarvagar i I om akademin, dar 
konsistoriet ska fatta beslut till sotnmaren. Utredningen hahdlar om vilka typer av 
anstallningar vi for nuvarande h~ 1 inom Uu och vilka vi sk1 ha framover samt hur vi 
vill att karriarvagama ska se ut. ill nagon ge input sa koniakta Marika Edoff, 
professor i fasta tillstandets elektrol nik och utredare, eller ti kontakt med Junior 
Faculty. I 
Institutionen kommer att borja erojuda sprakstod vid forskningsansokningar vilket 
innebar att forskare kommer att kr,nna :fa hjalp med den sv6nska sammanfattningen i 
ansokningen. Tjansten kommer am: inga i en av institutionens doktoranders 

alnstt~t-llt~ing. ·· · 0 •• d ~- PRIS k fi h 1 . I O O D ·· tt ns 1 u 10nen ar 1 ar var 1or on erensen oc p anen1gen pagar. atumet ar sa 
till 15-16 oktober. Temat for kon renser kommer att bli Bridging research and 

~~ I 
Vi vantar fortfarande pa besked ~fi an intendenturen om huruvida vi kommer att kunna 
hyra fler rum i host, for att :fa plat med nyanstallda, praktikanter och gaster. 
Ny information om bisysslor ko mer att skickas ut inom kort. Det ar som tidigare 
obligatorisk anmalan av bisyssla idr larare och professorer) dock behaver detta bara 
anmalas en gang framover, med s art 2020 (om inte bisyssloma andras). 

I 
Under 2020 kommer det att vara -5 disputationer vid instl utionen . 



§4 Rapport fran korporationerna 
• Uirare med_ fle~a: Hur gar_ ar?etet med va!_ av ny pr~fekt? .I . 

Svar: Nommermgskommrtten ha haft moten men mget forslag har kommrt fram an. 

• TA: inget att rapportera 

1 

• Doktorander: inget att rapportera 
• Studenter: studenterna har skapat en namninsamling gallande beslutet att dra in pa 

undervisningssalar samt studentu ,rymmet utanfor institutionens lokaler. 

§ 5 Verksamhetsplan for 2020 (reviderat utkast bifogas, beslutspunkt). 
Den bifogade verksamhetsplanen antas ~ ed foljande justeringar: 

- Stycket om kompetensutvecklingf 6r TA hade fallit bort, men laggs till igen. 
- I stycket som beror utbildningen yid institutionen, ska det sta att vi siktar pa 45 

masterstudenter och ej 50 masterstudenter. I 

- Lagga till mer under stycket om1 1 mverkan, sasom satsningar pa att oka personalens 
kompetens inom forskningskom unikation, och inslag av outreach i PRIS
konferensen. 

§ 6 Intendenturstyrelsens forslag om lokaler pa Gamla Torget 3 (diskussionspunkt; 
underlag skickat per epost 2020-02-11) 
Den 11 februari skickade prefekten ut information om den eventuella 
forandringen som kan komma att ske gadande de undervisningslokaler och det 
studentutrymme som Jigger i samband m~d institutionen. Under formiddagen den 12 februari 
sa informerade prefekten om detta och sv,I~arade aven pa fragor fran de anstallda samt fran 
institutionens skyddsombud. 

Bakgrunden till den eventuella forandrin , en ar att Rektor har :fatt i uppdrag att se over 
lokalanvandningen inom Uppsala univer1itet, som i <lag ar lag. Oahvanda Iokaler ar dyrt och 
paverkar OH for Grundutbildningen, s01j blir valdigt hog. Intendelnturen och institutionen :far 
i ar inte de extra pengarna fran rektor for att tacka en de! av dessa kostnader, varpa laget ar 
akut. 

For att spara pengar, har Byggnadsavdel ingen atagit sig att ta over lokaler vid gamla torget 
samt att intendenturens nuvarande lokaleB id gamla torget 5 ska foreslas sagas upp. 
Lokalerna det galler ar Rosa Parks, Alva yrdal, Bertha von Suttner, studentutrymmet, 
studentforeningarnas rum och studentrec , ptionen. Tanken ar att dJssa ska kunna anvandas pa 
annat satt genom att hyras ut till utomstaJnde. Detta skulle aven irinebara att institutionen inte 
langre kan anvanda sin studentexpeditio~ och vi maste da finna en annan losning till hur vi 
ska ta emot studenterna, hur arbetssituati?nen for kursadministratipnen ska losas, 
studiesituationen for vara studenter samt ~okal for studentforeningarna. Om/nar beslut tas i 
fragan, ar det ett ars uppsagningstid. Forslag pa hur vi kan losa sittiationen for studenterna tas 
garna emot. Studenterna har som tidigare namnts, paborjat en namlninsamling. 

§7 Planeringsgrupp infor institutionen 50-ars jubileum ar 2021 (beslutspunkt) 
Styrelsen har tagit beslut om att skapa en planeringsgrupp for att ~lanera institutionens 50-ars 
jubileum som kommer att aga rum 2021. Datum och budget behoy r inom kort sattas for att 
kunna bjuda in personer till seminarium middag/mottagning. Ett flertal personer vid 
institutionen ar intresserade att delta i plf eringsgruppen; Marie Alllansson, Ralph Sundberg, 
Anne Deglow och Juan Diego Duque Salazar. Per Risberg kollar r det finns intresse inom 



Upad och Pax att delta i planeringsgrupp
1 
n. Ovriga som ar intressbrade av att delta far hora 

av sig till institutionens informator Marie Allansson. 

§8 Finns det behov av att se over institl tionens mal och/eller att ta fram nya delmal, 
exempelvis for arbetsmiljo? (diskussioi spunkt; se GOALS OF THE DEPARTMENT OF 
PEACE AND CONFLICT RESEARCH har https://pcr.uu.se/about-us/board-and-strategies/) 

Styrelsen beslutade att ta in forslag pap soner till en arbetsgruppl for samverksansstrategi for 
att se over hur mal och strategier Jigger Alacerade pa hemsidan (ty

1
dligare knyta samman mal

strategier-planer), samt se vilka dokumeJ; och strategier som behover uppdateras. Till nasta 
styrelsemote kollar Erika Forsberg igen~hi utbildningsstrategin och Erik Melander kollar 
igenom den befintliga forskningsstrategiI

1

• 

§ 9 Ovriga fragor I 
Det har tidigare funnits en regel om att fo rskare med 75 % forskningsmedel kan bli 25 % 
finansierade av institutionen om hen tar ~n sabbatstermin i utlandet. Dock finns ingen policy 
om detta i dagslaget. Detta kommer att l~ggas till i dokumentet "Uektorers och befordrade 
professorers tid for forskning" samt info ation om att det gar att ansoka om detta hos 
prefekten. 

Motet avslutades. 

Uppsala, 13 februari 2020, 

~ 
Erik Melander 

Prefekt 

Helena Millr ,th 

Sekreterare 

Emma Elfversson 

J usterinlgsperson 

I 


