Styrelseprotokoll
Uppsala universitet, Institutionen for freds- och konfliktforskning
torsdagen den 12 september 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
Erika Forsberg, forskare/larare, ordinarie
Havard Hegre, forskare/larare, ordinarie
Per Risberg, student, ordinarie
Mihai Croicu, doktorand, ordinarie
Espen Geelmuyden R¢d, suppleant

§1. Motet oppnades
§2 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Helena Millroth och till justeringsperson Marie Allansson.
§3 Prefektens rapport

•

•
•
•
•

Vid slutet av aret eller under borjan av nasta ar, kommer vi att genomfora en
medarbetarundersokning pa institutionen. Undersokningen bestar av en natenkat som skickas ut via
email. For narvarande pa.gar en upphandling av leverantor, vilken forvantas bli fardig under hasten
2019. Den senaste medarbetarundersokningen pa institutionen genomfordes 2013. In for
genomforandet av medarbetarundersokningen behaver vi skapa ett organisationstrad dar alla
anstallda placeras in med sin narmaste chef/arbetsledare. Detta for att kunna svara pa fragor i
undersokningen, gallande just arbetsledning.
Alla larare maste anmala sina bisysslor (larare ska anmala detta aven om de inte har nagra bisysslor).
TA maste bara anmala om de har en bisyssla.
Under nasta ar kommer det att ske en PRIS konferens (Peace research in Sweden) och planering infor
detta har smatt borjat. Bland annat kommer Lisa Hultman att satta samman en arbetsgrupp for detta.
Institutionen kommer under 2021 att fira 50-ar som institution. Planering av jubileet kommer att
paborjas inom kort.
Administrationen arbetar for narvarande med en reviderad check lista gallande ansokningsprocessen
vid bidragsansokningar.

§4 Rapport fran korporationerna
Studenterna: Inget att rapportera
Larare/forskare: Som projektledare kan det vara tidskravande och stressigt att skicka in ansokningar for
forskningsmedel, att veta hur man ska tanka kring overforing av pengar och att halla kolla pa projektet. De
ser darmed ett behov av att anstalla en projektkoordinator eller liknande (alt. en till ekonom med fokus pa
forskningsprojekt) till institution alt. centralt.

Kommentar fran prefekt; vi ska se over behove!, och samtidigt utvardera de mojligheter som redanfinns till
att fa battre overblick av projekten, ex. genom att ta ut projektrapporter fran Glis.
Doktoranderna: inget att rapportera
TA: Ventilationen ar fortsatt dalig i manga kontor och i ett flertal konferensrum pa institutionen. Anstallda
har aven upplevt brister i kommunikationen med helpdesk@gamlatorget.uu.se dar de ej fatt aterkoppling i de
arenden de skickat in gallande ventilationen.

§ 5. Tertialbokslut januari - april 2019 (informationspunkt)
Resultatet av tertialbokslutet visar pa att omsattningen pa institutionen okat med 14 % (6 miljoner) sedan
samma tidpunkt forra aret. Resultatet visar aven ett positivt resultat for perioden januari-april med 569 000
SEK. For stodfunktionen har vi ett negativt utfall och aven for Grundutbildningen, dock ser vi ett minskat
underskott inom GU efter att forandringar gjorts inom GU under varen 2019.

Fakultetsfinansierade medel visar pa ett positivt resultat. Detta innebar att vi har forutsattningen att ta oss an
en doktorand pa fakultetsmedel, med reservationen att det under det kommande aret kommer att finnas larare
som inte har full finansiering vilket kommer att ata fran fakultetsmedlen. Vidare har institutionen
medfinansierat 2 miljoner under de forsta 8 manaderna av 2019.
Institutionen har en stor de! obrukade medel, vilket inte ar ovanligt, men nagot vi ska se over. En viss de! av
obrukade medel ar inget stort problem och beror till stor de! pa att forskare skjuter medel framfor sig for att
vara finansierad under en langre tid, men det kan aven bero pa sjukfranvaro och foraldraledigheter.
Institutionen har en stor de! ataganden gallande medfinansiering. Hur mycket det blir ar beror pa hur
projekten anvander sina pengar. Om pengarna inte anvands i den utstrackning som planerat, blir det for lite
OH in. Vi far se om OH pa GU behaver justeras infor nasta ar. Ev. medel for overproduktion (HAS),
paverkar aven det OH-nivan framover.

§ 6. Forslag till anstallningsprofil for Professor i freds- och konfliktforskning (bifogas, beslutspunkt)
Prefekten kommer attjustera texten utifran de synpunkter som kom upp under motet och skicka ut en
uppdaterad version infdr nasta styrelsemote i oktober.
§ 7. Kommitte for att foresla sakkunniga for bitradande Iektorat och professor (bakgrundsdokument
bifogas, beslutspunkt)
Styrelsen tog beslut om att fdljande foreslagna personer kommer att utgora kommitten; Havard Hegre,
Anders Themner, Chiara Ruffa.

§ 8. Nomineringskommitte for uppdrag pa institutionen (beslutspunkt)
Styrelsen utser foljande fdreslagna personer att utgora kommitten; Magnus Oberg - sammankallande
(Forskare/Larare), Erika Forsberg (Forskare/larare), Jenniina Kotajoki (TA - Marie Allansson ar reserv), Per
Risberg (student), Mihai Croicu (Doktorand).
§ 9. Lika villkorsombud
Forslag pa ersattare av nuvarande likavillkorsombud Annekatrin Tritschoks; Marcellina Priadi (TA).
Styrelsen beslutar att Marcellina Priadi tar over efter Annekatrin Tritschoks.
§ 10. Forslag till Reviderad kursplan Praktikkurs i freds- och utvecklingsstadier (forslag bifogas,
beslutspunkt)
Styrelsen antar forslaget.

§ 11. Forslag pa datum for hostens styrelsemoten: 10/10 kl. 10:15, samt 3/12 kl. 10:15.
Styrelsen antar forslaget.
§ 12. Forslag pa datum for hostens personaldag: 16/12.
Styrelsen antar forslaget.

§ 13. Ovriga fragor
Inga ovriga fragor.

Motet avslutades.
Uppsala, 12 september 2019
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