
Styrelseprotokoll 
Uppsala universitet, Institutionen for freds- och konfliktforskning 
mandagen den 11 februari 2019, . 13:15-15:00 

Narvarande: 
Erik Melander, prefekt, ordforan e 
Helena Millroth, sekreterare 
Marie Allansson, TA, ordinarie 
Emma Elfversson, larare/forskare ordinarie 
Erika Forsberg, larare/forskare, o dinarie 
Angela Muvumba Sellstrom, lar e/forskare, ordinarie 
Stefan Doring, doktorand, supple t 
Anna Norrman-Hedenmark, ekon m, adjungerad 
Linus Backlund, ekonom, adjung rad 

§1. Motet oppnades 

§2 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Helena Mi lroth och till justeringsperson Emma Elfversson. 

§3 Prefektens rapport 
Prefekten rapporterade foljande; 

• I dag valkomnar vi var ny ekonom, Linus Backlund. Linus kommer fran inst. for 
folkhalsovetenskap vid U psala universitet. 

• Vi har beslutat art dra tillb a den utlysta tjansten som ekonomiadministrator. 
Susanne Olsson kommer i tallet art fokusera pa ekonomi och arbeta 75 % tillsarnmans 
med Linus, vilka kommer rt utgora institutionens ekonomiadministration. 
Utvardering av derta uppl · gg kommer art ske efter sommaren. 

• Prefekt, ekonom och bitra ande studierektor ar kallade till samtal med 
fakultetsledningen for art iskutera det underskort pa grundutbildningen som vi hade 
under 2018 och som vi av n budgeterat for 2019. 

• Uppfoljning av web-mote . Arbetet fortsarter med art undersoka vilka behov vi har, 
och vad vi behaver kopa i for utrustning for bade sma och stora konferensrum. Vi 
behaver aven se over vilk mjukvaror som ar bast art anvanda vid web-moten av olika 
slag. Institutionen har efte renoveringen av lokalema kopt in tva konferenskameror 
(s.k. "termosar"), dessa fi s for tillfallet hos Personalsamordnaren. 

• Arbete sker med art se ov IT-sakerheten for anstallda under faltarbete. Mojligheten 
art ha lanedatorer och lane obiler undersoks samt vilka sakerhetsrutiner vi bor ha 
kring derta (ex. rensning a dator och mobil mellan resor). 

• Institutionen har fart lana onst fran Statens konstrad. Derta sarts upp under mandag
tisdag denna vecka. 

§4 Rapport fran korporationer a 

Studenterna: ingen representant 

Larare/forskare: 
Rapport: 

Fortsart diskussion gallan e hur vi som institution kan minska vart resande. 
Efterfragar en uppfoljning av forskningsutvarderingen K valitet och fomyelse 2017 
(KoFl 7). 



Manga pa institutionen har deltagit i skrivandet av ett brev gallande Plan S, som 
publicerats i bland annat SvD och Curie. Den 18 februari (kl. 14-16) arrangerar 
Vetenskapsornradet for humaniora och samhallsvetenskap ett Rektorsseminarium om 
Open Access och Plan S. 

Doktoranderna: 
Rapport: 

Efterfragar en uppfoljning av stress-forelasningen och den sammanstallning av 
kommentarer som skickades ut efter personaldagen i december. 
Planerar workshops for doktorandgruppen gallande publicering, karriarplanering samt 
stress. 
Foreslar en egen "policy brief'-serie for institutionens pagaende forskning. 

TA: 
Inget att rapportera 

§ 5. Bokslut (bifogas, informationspunkt) 

Anna Norrman Hedenmark ar foredragande . 

Sammanfattningsvis ar det ett overgripande bra resultat for institutionen for 2018. 
Omsattning pa 68 miljoner Gamfort med 61 miljoner 2017). 
Vi har dock ett fortsatt underskott pa grundutbildningen. 
Vi har fatt manga nya externfinansierade forskningsprojekt under 2018 . 

Mer information om bokslutet finns att liisa i "Bokslutsdokurnentation 2018" tillganglig pa 
MP (inkl. bokslutskommentar och ekonomirapporter). Alla institutioners bokslut laddas upp 
pa.MP. 

§ 6. Verksamhetsplan (underlag bifogas, beslutspunkt) 
Verksamhetsplanen godkands av styrelsen, med nagra justeringar. 

§ 7. Personaldagen i juni 2019 (beslutspunkt) 
Personaldagen i juni blir den 14 juni. 

§ s. 6vriga fragor 
Inga ovriga fragor. 

Motet avslutas. 

Uppsala, 11 februari 2019, 

Erik Melander 

Prefekt 

Helena Millroth 

Sekreterare 

~~ 
Emma Elfversson 

J usteringsperson 


