Styrelseprotokoll

3 september, 10.15 - 12.00. Mötet genomfördes via zoom.
Närvarande
Erik Melander, prefekt, ordförande
Helena Millroth, sekreterare
Marie Allansson, TA, ordinarie
Gabrielle Lövquist, TA, suppleant
Angela Muvumba Sällström, forskare/lärare, ordinarie
Erika Forsberg, forskare/lärare, ordinarie
Håvard Hegre, forskare/lärare, ordinarie
Jenniina Kotajoki, doktorand, suppleant
Emma Elfversson, forskare/lärare, ordinarie
Per Risberg, student (kandidat), ordinarie
Annalena Podzun, student (master), ordinarie

§1 Mötets öppnande
§2 Val av sekreterare och justeringsperson
Helena Millroth valdes till sekreterare och Erika Forsberg till justeringsperson.
§3 Prefektens rapport
• Sakkunniga är nu utsedda (och har accepterat), i rekryteringsprocessen av ny
professor till institutionen: Professor Sabine Carey vid Universität Mannheim
Tyskland, Professor Mats Berdal, Department of War Studies King‘s College
London). De sakkunniga har fram till 31 oktober på sig att återkomma med ett
underlag.
• Den 29 september kommer institutionen att lägga fram ett beslut kring vilka två
sökanden som kommer att antas som doktorander. Tjänsterna gäller 1 generell
doktorandtjänst inom freds och konflikt forskning, och en tjänst med inriktning
mot klimat och konflikt.
• Vid välkomnande av de nya studenterna, la Prefekt och studierektor för
grundutbildningen extra fokus på etik, hur det är att arbeta inom en statlig
myndighet, samt hur vi pratar om känsliga frågor i klassrummet. Nästan all
undervisning vid institutionen, kommer under hösten att ske digitalt.
• Det har skapats en grupp för Syllabus Diversity vid institutionen som samlar
information om resurser kring mångfald inom undervisning. Mer information om
detta kommer att gå ut inom kort.
• Institutionen vill om möjligt rekrytera en ny biträdande lektor/och eventuellt även
en universitetslektor. Styrelsen bör därför vid nästa styrelsemöte se över
möjligheterna för detta.
• Institutionen har sjösatt ett mentorssystem för institutionens juniora forskare.
• Institutionen planerar för en utbildning/work shop för institutionens projektledare.
• Flaskor med handsprit har ställts ut i lektionssalarna vid Gamla torget.
• Institutionen har tagit emot 23 praktikanter för höstterminen.
• Den 28 augusti hade institutionen en Corona anpassad kick-off som var väldigt
lyckad.
§4 Rapport från korporationerna
Forskare/lärare: korporationen har diskuterat förslaget från konsistoriet gällande ändring av
anställningsordningen vid Uppsala universitet. Magnus Öberg är vår representant inom

fakulteten och eventuell input i frågan, bör framföras till Magnus inom kort.
Korporationen har vidare fortsatt diskussionen om institutionen behöver en extra
administrativ roll för att stötta ekonomi, HR samt prefekt, med fokus på arbete gentemot
projektledare (punkten lades till under punkt 9. Övriga frågor).
• Doktorander: inget att rapportera
• Studenter: inget att rapportera
• TA: inget att rapportera
§5. Förslag till ny prefekt för institutionen för freds- och konfliktforskning (förslag från
nomineringskommittén för ny prefekt bifogas; beslutspunkt)
Förslaget innebär att Ashok Swain tar över rollen som prefekt Från Erik Melander, från och
med 1 januari 2021. Förslaget godtas av styrelsen och beslutet kommer att skickas vidare till
dekanus.
§ 6. Förslag att Lisa Hultman får förnyat uppdrag som biträdande prefekt
(beslutspunkt)
Förslaget godtas av styrelsen.
§7. Förslag att Kate Lonergan utses till Lika villkorsombud då Marcellina Priadi bett
att få lämna uppdraget (beslutspunkt)
Förslaget godtas av styrelsen.
§8. Tidpunkt för styrelsemöten under höstterminen (beslutspunkt)
Följande datum beslutades:
Måndag 5 oktober, 13:15–15:00
Måndag 2 november, 14:00–16:00
Måndag 7 december, 13:15–15:00
§9. Övriga frågor
• Styrelsen beslutade att skapa en arbetsgrupp för att utreda om det finns ett behov
att rekrytera ytterligare en person till administrationen, samt vilka arbetsuppgifter
som då ska ingå i den tjänsten. Arbetsgruppen kommer till en början att bestå av
Emma Elfversson (forskare), Helena Millroth (personalsamordnare), Erik
Melander (prefekt)/el. Lisa Hultman (biträdande prefekt). Planen är att till nästa
styrelsemöte, kunna lägga fram ett första underlag.
•

Uppdatering om riktlinjer för praktik vid institutionen; planen är att kunna
presentera ett underlag vid nästa styrelsemöte.

Mötet avslutades.
Uppsala, 3 september 2020,
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