
Styrelseprotokoll 

Uppsala Universitet, lnstitutionen for freds- och konfliktforskning 

Torsdagen den 12 mars 2020, kl. 10:15-12:00 

Narvarande: 

Erik Melander, prefekt, ordforande 

Marie Allansson, TA, ordinarie 

Gabrielle Lovquist, TA, suppleant 

Per Risberg, student, ordinarie 

Havard Hegre, forskare/larare, ordinarie 

Mihai Croicu, doktorand, ordinarie 

§1. Motet oppnades 

§2. Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Gabrielle Lovquist och till justeringsperson Marie Allansson. 

§3. Prefektens rapport 

• Rekryteringen av en bitradande universitetslektor kommer att aterupptas sa snart 
institutionen har mojlighet, forhoppningsvis redan under 2020. 

• En doktorand har disputerat sedan <let senaste styrelsemotet, ytterligare en kommer 
disputera fredagen den 13 mars 2020. Utover detta sa har aven en medarbetare disputerat 
i ett annat amne an freds- och konfliktforskning under samma period. 

• Medarbetarundersokningen ar genomford, samtliga medarbetare ar kallade till moten dar 
resultaten ska diskuteras i de respektive korporationerna. 

• Gallande kommitteen for planeringen av institutionens 50-ars firande sa finns nu en 
sammanstalld grupp, dock saknas en eventuell studentrepresentant. Studenterna meddelar 
att de ska aterkomma om detta. 

• En doktorandtjanst med fakultetsfinansiering kommer att utlysas under varen. 
• Kristine Eck ar ny direktor for Rotary Peace Center. 

§4. Rapport fran korporationerna 

Doktoranderna: 



• Fle1ialet doktorander har tappat studentrabatterna for SL/UL vilket diskuterades. 
Orsakerna till detta ar dels pa grund av en ny leverantor av studentko1ien samt 
rapp01ieringen av studieaktivitet 

• Manga doktorander drabbas av kostnader av installda resor pa grund av coronaviruset. 
Vid kontakt med universitetet har man :fart besked om att de inte kan :fa nagon hjalp om 
resorna inte varit bokade via Lingmerths. Problemet ar att det inte gar att boka via dem 
om man :fatt ett resestipendium, utan maste lagga ut privat. 

• Prefekten meddelade att institutionen behaver utreda hur man ska losa detta. Enskilda 
doktorander ska inte behova ta denna extra kostnad. Mojligtvis kan projekten tacka dessa 
utlagg, alternativt kan institutionen kanske ta kostnaden. 

Larare/forskare: 

• Onskar fortydligande i skillnaden mellan benamningarna projekt och program, och om 
det finns nagot beslut eller grund for den skillnaden. Om sa ar fallet, vilka kriterier kravs 
da for de olika benamningarna? 

• Prefekten meddelade att det hittills inte har gjorts nagon storre skillnad mellan de tva, 
utan framst varit beroende pa vilken typ av finansiering som sokts och hur det benamnts 
dar. 

TA: lnget att rapportera. 

Studenterna: 

Over 600 personer har skrivit under namninsamlingen som studenterna initierade gallande 
institutionens forelasningssalar och studentytor. 

§5. Verksamhetsberattelse fdr 2019 (bifogas, beslutspunkt) 

Verksamhetsberattelsen antogs av styrelsen. 

§6. Institutionsstyrelsens synpunkter infor sammantradet med Intendenturstyrelsen den 19 
mars (diskussionspunkt) 

• Studenterna har haft stort engagemang i denna fraga bl.a. genom att starta en 
namninsamling, arrangerat protestfika och blivit uppmarksammade i studenttidningen 
Ergo. 

• Samtliga korporationer staller sig bakom formuleringarna i det foreslagna dokumentet. 



• Efter diskussion i styrelsen kornrner vart forsta forslag till Intendenturstyrelsen vara att 
vara nuvarande forelasningssalar gars om till studentytor. Darefter att Rosa Parkssalen 
ska vara kvar pa institutionen da den ar lattare att separera fran ovriga utryrnrnen . 

• Orn institutionen blir av med alla utryrnrnen behovs kornpensationsatgarder gallande 
studentexpedition, studentytor rn.rn. Har kornrner det liven vara viktigt att arbetsrniljon 
for de sorn arbetar i studentexpeditionen tas i beaktande. 

• Studenterna har foreslagit att nagon av forelasningssalarna pa Statsvetenskapliga inst. 
skulle kunna goras om till studentutryrnrnen. Det diskuterades om det ar mojligt med ett 
tydligare system for att studenter ska kunna anvanda forelasningssalar for studier nar 
dessa inte ar bokade. Behov av insynsskydd for vissa kontor och rum om lokalerna hyrs 
ut togs ocksa upp. 

§7. Lektorers och befordrade professorers forskning (reviderad policy bifogas, 
beslutspunkt) 

Uppdatering utefter ny riktlinje fran fakulteten, policyn antogs av styrelsen. 

§8. Gastforskarvistelse utomlands for lektorer (forslag bifogas, beslutspunkt) 

Forslaget antogs av styrelsen med rnindre andringar dar forrnuleringarna breddas till att liven 
inkludera andra rniljoer/institutioner sorn inte ar utornlands. 

§9. Reviderad forskningsstrategi (bifogas, beslutspunkt) 

6nskan om att inkludera forrnuleringar kring adekvat adrninistrativt stod till forskningen 
uttrycktes . Forskningsstrategin antogs av styrelsen med detta tillagg. 

§10. Grupp for att utarbeta samverkansstrategi (beslutspunkt) 

• Institutionens inforrnator kornrner att ansvara for utarbetandet av en sarnverkansstrategi. 
Det togs upp att kopplingen rnellan var forskning och policy eller andra aktorer borde 
inkluderas i detta dokurnent. 

• Styrelsen beslutade att korporationernas representanter till styrelsen ska vara tillgangliga 
for konsultationer i detta arbete. 

§11. 6vriga fragor 

• Det adrninistrativa stodet for forskare diskuterades. Styrelsen onskade aterkoppling 
gallande detta fran korporationerna for att kunna gora en behovsutvardering och andra 
eventuella atgarder. 



• Anpassningar till den uppkomna situationen gallande coronaviruset diskuterades. 

Motet avslutades. 
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