Styrelseprotokoll
Uppsala universitet, Institutionen for freds- och konfliktforskning
torsdagen den IO oktober 2019, kl. 10:15-12:00
Narvarande:
Erik Melander, prefekt, ordforande
Helena Millroth, sekreterare
Marie Allansson, TA, ordinarie
Gabrielle Lovquist, TA, supp leant
Linus Backlund, ekonom, adjungerad
Angela Muvumba Sallstrom, forskare/larare, ordinarie
Havard Hegre, forskare/larare, ordinarie
Robert Andersson, student, suppleant
Mihai Croicu, doktorand, ordinarie
Espen Geelmuyden R0d, suppleant
Emma Elfversson, forskare/larare, ordinarie
§1. Motet oppnades

§2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Helena Millroth och till justeringsperson Gabrielle Lovquist.
§3 Prefektens rapport
•
•
•
•
•

•
•

•

Lonesamtal har genomf6rts vid institutionen och nu foljer fackliga forhandlingar.
Tre doktorander har antagits vid institutionen; Jenniina Kotajoki, Marcellina Priadi, Alexandre
Raffoul.
Prefekten har varit pa mote i Edinburgh for Rotary Peace Center.
Det kommer inte att vara nagra disputationer vid institutionen denna termin, dock manuskonferenser.
Fakulteten har varit pa besok pa institutionen for att prata om grundutbildningen, med hansyn till den
forra verksamhetsberattelsen och input som kommit fran studentema. Fakulteten informerade om att
det finns medel vi kan soka for att genomfora en undersokning hos institutionens alumner.
Fakulteten har godkant anstallningsprofilen for bitradande universitetslektor och utlysning kommer
att ske inom kort.
Prefekten har varit pa mote hos intendenturstyrelsen. Ett forslag som institutionen har ar att vi
tillsammans med IRES ska dela pa kostnaden for studentrummet pa institutionen som i dag anvands
av studentforeningama UPaD och Pax et Bellum.
Prefekten har varit och pratat med statsvetenskapliga inst. styrelse om var institutions miljopolicy.

§4 Rapport fran korporationerna
Studenterna:
lnget att rapportera
Larare/forskare:
Inget att rapportera
Doktoranderna:
Inget att rapportera

TA:
Inget att rapportera
§ 5. Forslag till anstallningsprofil for Professor i freds- och konfliktforskning (bifogas, beslutspunkt)
Forslaget antogs av styrelsen och skickas inom kort vidare till fakulteteten.
§ 6. Behov av storre lokaler? (diskussionspunkt)
Institutionen vaxer och samtidigt viii ett flertal projekt ta in praktikanter. Vi diskuterade huruvida en
mojlighet skulle vara att fortata rummen med fler arbetsplatser dar mojligt (vissa rum passar exempelvis
battre att sitta tva i, an andra rum). Vidare pratade vi om vi borde passa pa att ta oss an fler rum pa plan 4 nar
vi har mojligheten att :fa fler rum i samma hus? Ar det mojligt att hyra vissa av rummen pa plan 4, eller
maste alla resterande rum hyras, och ar det mojligt att hyra dessa tillfalligt?
§ 7. Avgift for projekt som tar in praktikanter for att tacka kostnader for lokal, IT-stod, och
administration (diskussionspunkt)
Bakgrund; universitetets IT-stods kostnader kommer framover att manadsvis belasta alla som Jigger inne i
accessystemet AKKA (galler bade anstallda och all ovrig personal som exempelvis gaster, timanstallda och
praktikanter). Eftersom vi ser ett okat behov av praktikanter pa institutionen, och att kostnaden for dessa
(AKKA, hyra av rum, administration och personalaktiviteter), darmed okar, ar det rimligt att de projekt som
tar in praktikanter ska bidra med en rimlig summa per praktikant. Hur detta ska losas i praktiken, maste dock
fortsatt diskuteras.
§ 8. Forslag till kursplan for kursen "Research Ethics" (forslag bifogas, beslutspunkt)
Kursen har skapats for att se till det okade behovet av kunskap kring etikprovning vid exempelvis insamling
av data (intervjuer - human subjects), till framst masteruppsatser. Kursen planeras att hallas pa varterminen
och masterstudenter har foretrade. Forslaget antas av styrelsen med vissa justeringar (justerat forslag
bifogas).
§ 9. Ovriga fragor
Motesspraket under styrelsemotena;
onskemal om att prata engelska pa motena togs upp av doktorandkorporationen. Dock skulle de
diskussioner som innehaller budget/ekonomi, anstallningar, budget fortsatt kunna hallas pa svenska.
Prefekten; det gar att prata engelska pa motena, och oversattningar kan goras vid behov. Protokoll skrivs pa
svenska, pa grund av vi ar en statlig myndighet (aven skriva protokoll pa engelska?).
Hur kommer universitetets sprakpolicy att se ut framover? Ta upp under nasta mote.

Motet avslutades.
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