
Styrelseprotokoll 
Uppsala universitet 
Institutionen for freds- och konfliktforskning 
torsdagen den 3 december, kl. 10.15- 12.00 

Narvarande: 
Erik Melander, prefekt, ordforande 
Erika Forsberg, Iara.re forskare, ordinarie 
Emma Elfversson, larare/forskare, ordinarie 
Angela Muvumba Sallstrom, larare/forskare, ordinarie 
Marie Allansson, TA, ordinarie 
Gabrielle Lovquist, TA, supp leant 
Mihai Croicu, doktorand, ordinarie 
Per Risberg, student, ordinarie 
Embla Bergstrom, student, ordinarie 
Hannah Ramel, student, suppleant 
Linus Backlund, ekonom, adjungerad 
Susanne Olsson, sekreterare 

§1. Motet oppnades 
Erik Melander halsade alla valkomna 

§2 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Susanne Olsson och till justeringsperson Marie Allansson. 

§3 Prefektens rapport 
Prefekten rapp01terade foljande; 

• Prefekt har haft styrelsemote med Intendenturen och meddelade att Rektors 
subvention med 2 000 000 kr kommer att dras in. Foljden blir att vi maste ha en 
f61tatning av lokalerna. Undervisning bor ske under hela dagen. Det kan aven 
innebara att studentytorna kan komma att minskas. 

• Utlysning av Professur i bo1jan av 2020. Annonsen ar godkand och granskad av 
fakulteten. Utlysningstiden blir 3 manader. 

• Bitradande lektorat ligger ute med sista ansokningsdag 16 december. 

§4 Rapport fran korporationerna 

Studenterna: Studenterna tycker inte att Eduram fungerar. Prefekt meddelade att det 
kommer att goras en omfattande renovering av IT under sommarn 2020 och fram till dess sa 
ska det ordnas med ett tillfalligt, fungerande WiFi. 

Larare och forskare: inget att rapp01tera. 

Doktoranderna: inget att rapp01tera. 
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TA: inget att rapportera. 

§5 Rapport om budgetarbetet. Beslut om budgeten foljer senare per capsulam. 
Ekonom rapporterar att budgeten ska vara klar 13 december. 

LBK kommer att hojas till 54% 
Anslagen okar med 10% 
Grundutbildningen ar i balans i ar och aven nasta ar. Det beror till stor del pa att 
lokalbokarna har gj01i en besparing med 140 000 la-. 
Kan finnas utrymme for en fakultetsfinansierad doktorand 2020. 

Beslut kommer att tas per capsulam. 

§6 Miljopolicy (beslutspunkt) 
Miljopolicyn antas med mindre justeringar. 
Vegetariskt ar inte alltid de mest miljovanliga alternativet. 6nskemal om en andring i 
inkopslistan dar man gor ett fo1iydligande hur man bor valja for att inkopet ska bli 
miljovanligt. Man valjer lokala produkter och vegetarisk framfor kott. 

Tagpolicy, som ar beslutad av Prefekt, ligger pa MP samt har skickats ut via Veckans info. 

§7 Policy kring bantering av forskningsetik giillande studentarbeten (forslag i 2 bilagor) 
(beslutspunkt) 
Policyn godkanns av styrelsen. 

Studenter som samlar in kanslig data bor genomga en etisk provning. Prefekt foreslar att 
tillsatta en etisk kommitte och uppratta en policy som kommer att galla alla studenter. 

§8 Reviderad kursplan Praktildmrs i freds- och utvecldingsstudier (beslutspunkt) 
Kursplanen godkanns av styrelsen. 

§9 Sprakpolicy ( diskussionspunkt) 
Larare och forskarkorporationen har diskuterat att vi kan anvanda oss av UU sprakpolicy. 
Det finns de som ar obekvama med engelska, men det omvanda problemet anses vara storre. 
Det finns doktorander och eventuellt aven studenter som vill delta i styrelsearbetet men ar 
forhindrade att gora det pa grund av att de inte kan tillrackligt med svenska. 
Det ar lang ko for att komma in pa kursen Svenska for akademiker. 
Prefekten foreslar att styrelsemotena halls pa engelska, fran och med nasta styrelsemote, men 
det ar ok att tala svenska. Protokoll och beslut ar pa svenska. 

§ 
10 Preliminiira titler for varterminens styrelsemoten (beslutspunkt) 
Nedan datum och tider for varens styrelsemoten beslutas av styrelsen; 

13 februari 10.15-12.00 
12 mars 10.15-12.00 
7 maj 10.15-12.00 





§11 6vriga fragor 
Inga ovriga fragor. 

Motet avslutas. 

Uppsala, 3 december 2019, 

~~~()_ 
Prefekt SelG'eterare 

,~ V'- 4 ~ 
Marie Allansson 
J usteringsperson 




