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

Narvarande: 
Erik Melander, prefekt, ordforande 
Helena Millroth, sekreterare 
Gabrielle Lovquist, TA, suppleant 
Emma Elfversson, Iarare/forskare, ordinarie 
Stefan Doring, doktorand, suppleant 
Ebba Olsson, student, ordinarie 
ingen representant /ran Masterprogrammet 

§1. Motet oppnades 

§2 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Helena Millroth och till justeringsperson Gabrielle Lovquist. 

§3 Prefektens rapport 
Prefekten rapporterade foljande; 

• Sedan senaste styrelsemotet, har prefekten, institutionens ekonom samt bitradande 
studierektor varit pa ett mote pa fakulteten for att diskutera grundutbildningens 
budget. Detta var en uppfoljning pa det underskott som institutionen budgeterat for 
grundutbildningen i 2019 a.rs budget. 

• Ytterligare projektansokningar har skickats in. 
• Verksamhetsplanen for 2019 har skickats in. 
• Stodfunktionen pa grundutbildningen har omstrukturerats, vilket innebar att 

programkoordinator for Masterprogrammet har minskat sina procent som 
masterkoordinator och arbetar sedan mars aven som projektkoordinator inom ett av 
institutionens EU-projekt. Vidare kommer administrationen kring mastersprogrammet 
att ses over for att effektivisera ansokningsprocessen/antagningsprocessen. 

• Prefekten har varit pa mote med intendenturstyrelsen, dar lokalkostnaderna ater 
diskuterades. Hela universitetet har fortfarande for mycket undervisningslokaler med 
for lag bokningsgrad, vilket leder till okade kostnader for alla. Institutionens 
Iokalkostnader kommer att aka med 250,000 sek enligt intendenturens budget for 
2019. 

• Gallande Plan-S, sa har nu rektor och aven Riksbankens jubileumsfond stallt sig 
bakom protesterna mot detta. 

• Det ar fortsatta renoveringar i naromradet som kan komma att stora var verksamhet. 
Det kommer att finnas mojlighet for anstallda som stars av detta, att genom 
institutionen bestalla brusreducerande horlurar. Mer info kommer att skickas ut i 
veckans info inom kort. 

§4 Rapport fran korporationerna 

Studenterna: inget att rapportera. 
Larare/forskare: inget att rapportera 
Doktoranderna: inget att rapportera. 



TA: Dalig wifi-anslutning pa institutionen. 

§ 5. Verksamhetsberattelsen for 2018, beslutspunkt 
Verksamhetsberattelsen antas med mindre justeringar (slutgiltig version bifogas protokollet). 

§ 6. Forslag till reviderad kursplan for kursen "Masteruppsats", beslutspunkt 
Kursplanen antas (slutgiltig version bifogas protokollet). 

§ 7. Forslag till ny miljopolicy for institutionen, beslutspunkt 
Policyn antas med mindre justeringar (slutgiltig version bifogas protokollet). 

Forslag som kom upp pa andra miljoaspekter att ta hansyn till, var; tagresor istallet for flyg
kan institutionen kompensera for ev. dyrare biljettpris eller nar detta kraver 
hotellovemattning? Hur ser vi pa var energiforbrukning, med exempelvis daligt isolerade rum 
och hur ska vi arbeta med institutionens hoga plastforbrukning under lunchema. Resor som 
gaster tar for att komma till institutionen, bor ocksa raknas med i institutionens totala antal 
resor. 

§ 8. Ovriga fragor 
Inga ovriga fragor. 

Motet avslutades. 

Uppsala, 11 mars 2019, 

Erik Melander 

Prefekt 

Helena Millroth 

Sekreterare 

Gabrielle Lovquist 

Justeringsperson 


