Styrelseprotokoll

7 May, 10.15 - 12.00. Motet genomfordes via zoom.

Narvarande
Erik Melander, prefekt, ordforande
Helena Millroth, sekreterare
Marie Allansson, TA, ordinarie
Gabrielle Lovquist, TA, suppleant
Angela Muvumba Sallstrom, forskare/larare, ordinarie
Erika Forsberg, forskare/larare, ordinarie
Havard Hegre, forskare/larare, ordinarie
Hannah Ramel, student, ordinarie
Embla Bergstrom student, ordinarie
Mihai Croicu, doktorand, ordinarie
Emma Elfversson, forskare/larare, ordinarie
§1 Motets oppnande
§2 Val av sekreterare och justeringsperson
Helena Millroth valdes till sekreterare och Erika Forsberg till justeringsperson.
§3 Prefektens rapport
• Prefekten ska pa ett mote med rektor den 8 maj och kommer dar att stalla fragor
om hur planema ser ut infor hasten med hansyn till undervisning samt eventuella
extra medel till institutioner for att tacka produktionsbortfall eller forlorad tid for
doktorander.
• Anlaggningar vid gamla torget har nu formellt skrivits over fran campus gamla
torget till byggnadsavdelningen. Institutionen kommer att vara med och betala for
dessa lokaler fram till april 2021, da lokalema ska vara tomma sa att ev. ny
hyresgast kan flytta in.
• Institutionens skyddsombud har inlett en process for att flytta konsten vi lanat av
Statens Konstrad, fran var studentlounge till vara lokaler inne pa institutionen, alt.
att lamna tillbaka verk till Statens Konstrad.
• Studenter har skrivit ett brev till campusstyrelsen med sina onskemal infor de nya
lokaler som de kommer att fa pa andra sidan torget.
• Institutionen har en annons ute for en ny doktorandposition med start i november
2020.
• Prefekt och universitetslektor Desiree Nilsson har haft ett mote med PRIO om ett
eventuellt utokat samarbete i PRIOs forskarskola.
• Institutionen kommer inom kort att lansera ett mentorssystem for att stotta juniora
forskare vid institutionen som har egna forskningsprojekt, men saknar ett nara
samarbete med en senior projektledare, for att bolla ideer och fa hjalp med
planering. De anstallda vid institutionen som blir mentorer kommer att fa 1-2% av
deras arsarbetstid till det.
• Torsdagsfikat har sedan vi borjade arbeta hemifran legat pa is, aven om ett fika
zoom rum varit oppet dygnet runt for att mojliggora sociala kontakter kollegor
emellan. Med start nasta vecka ( 14 maj), kommer vi igen att borja med veckovisa
torsdagfika kl. 9.30, via zoom. Information om detta kommer att skickas ut i
veckans info.

