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§

18

Faststallande av foredragningslistan
Institutionsnarnnden beslutade
att

faststalla foredragningslistan.

§ 19
lusteringsperson
Institutionsnarnnden beslutade
att

§

utse Johan Hyren till att justera protokollet.

20

Foregaende motes protokoll
lnstitutionsnamnden beslutade
att

lagga protokollet till handlingarna.

§ 21
Information fran FUN

Information/ran senaste motet
Information fran senaste motet gavs vid forra motet med IN.

Nominering av externa ledamoter
Pa kommande mote med FUN tas beslut om externa ledarnoter i FUN. Linda
Mossberg och Johan Berlin har utifran IN:s diskussioner for institutionens de!
nominerat Maria Klarnas, Fyrbodal och Mats Widigson, Goteborgs kommun.

Amnesrdd for forskarutbildningen
FUN har vid ett extra mote utsett Arnnesrad for forskarutbildningen. (HV 2019/427)
Ledamoter: Lena Pareto, Maria Skyvell Nilsson, Eva Brink, Ulrika Lundh Snis,
Karin Forslund Frykedal, Lars Svensson, Inga Wernersson, Martin Molin,
Martin Gellerstedt och Lennart Malrnskold.
Ersattare: Kristina Johansson, Sven Siverbo, Catrin Alverbratt.
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§ 22
Institutionsledningens dialogmote med rektor och ledning
Marie Passe redogjorde for dialogrnotet, dar bland annat AIL, Forskningsrniljon Primus,
forskarutbildningen i AIL och lararutbildningen diskuterades.
Nagra punkter i IN:s fortsatta resonemang:
• Hogskolan Vasts inriktning och prioriterade ornraden ar flera och kraver tid och
arbete. Det galler digitalise ring, internationalisering, hallbar utveckling och inte
minst det overgripande - arbetsintegrerat larande, En mojlighet skulle kunna
vara att arbeta med olika fragor i olika grupper forutsatt att de ocksa kan
samverka och ge kompletterande infallsvinklar till varandra.
• AIL har tidigare diskuterats i SLUG utifran Johan Berlins och Katarina Elams
genomlysning av begreppet pa Hogskolan Vast. IN bor fortsatta den
diskussionen och driva pa inriktningen i fraga om arbetsintegrerat larande.
• Certifieringsarbetet ar ocksa i viss man otydligt. Hanne Schmidt ar inkopplad
som konsult och IN ansag att hon skulle kunna bjudas in till institutionen for att
informera om sina utgangspunkter och hallning i fragorna kring certifiering.
Personalvetarprogrammet har i dagslaget tre fragor att arbeta med i
certifieringspiloten:
o Hur sker samverkan?
o Hur kommuniceras AIL i larandernal, kurs-PM osv?
o Hur integreras teori och praktik?
IN tar vid kommande mote upp det fortsatta arbetet med de strategiska malen.

§ 23
Forskningsstrategiska satsningar
Presidiet presenterade ett diskussionsunderlag for de forskningsstrategiska
satsningarna 2020 med foljande prioriterade punkter:
• Lopande patten kvar som tidigare
• Medel for meritering till docent
• Stod till forskningsansokningar
• Stod till forskningsgrupp
• Skrivarveckor
• Medfinansiering till forskningsansokningar (exempelvis OH-kostnader)
Forslaget fran IN kommer att ga till prefekt som tar beslut. Andra andamal som har
varit pa ta! ar medel for doktorander samt professorsmentorsskap. Doktorander laser
dock upp mycket pengar under Jang tid. En annan tanke ar att en del skulle kunna
laggas i lopande patten och avsattas till stod for att stimulera till fler forskningsansokningar.
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IN beslutade
att

arbetsgruppen for lopande potten (Linda Mossberg, Johan Hyren,
Charlotta Isaksson, Karin Forslund Frykedal, Jennie Ryding)
tillsammans med prefekt arbetar fram ett under lag som tas upp vid
nasta mote med IN.

§ 24
Lopande potten
Arbetsgruppen for lopande potten redogjorde for sitt forslag till prioritering av
ansokningar och tilldelning av medel. Se bilaga 1.
De medel som aterstar av lopande potten skulle kunna tacka kostnaderna for
ansokningarna nr. 1-9. Om ytterligare medel kan skjutas till foreslar IN att aven
ansokan nr. 10 beviljas.
Nagra justeringar av biankett och riktiinjer foresiugs.
IN beslutade
foresla prefekt tilldelning enligt forslaget.

§ 25
Datum for lopande potten
Prefekt och ordforande kommer att traffa Emma Sorbring 25 november for att
diskutera samordning av utlysningarna fran BUV och lopande potten. IN foreslar att
utlysningarna laggs sa att forslag betraffande lopande potten kan forberedas till IN :s
ordinarie moten under aret,

§ 26
E-postlada till lnstitutionsnamnden
IN beslutade
uppratta en e-postlada for institutionsnarnnden,
institutionsnamnd-ios@hv.se.

§ 27
lnstitutionens kvalitetskonferens
Prefekt onskar att IN tar ansvar for institutionens kvalitetskonferens. Foreslogs att
innehallet utgar fran programrapporterna och den arliga genorngang som IN kommer
att gora. Arender tas upp pa nytt infer kvalitets-konferensen 24 februari.
Sida 4 av 6

PROTOKOLL
lnstltutionsnamnden loS
Sarnrnantradesdatum

2019-10-21

§ 28

Ekonomisk rapport
Carina Vinbo gick igenom institutionens ekonomi utifran tertialrapporten. Ekonomin
uppvisar ett minusresultat, vilket framfor allt beror pa minskade inkomster i uppdrag
och forskningsprojekt. Hogskolans ledning har aviserat att det eventuellt kommer att
laggas en trearsbudget framover, vilket skulle underlatta planeringen av ekonomin.
Fragan stalldes om overheadkostnaden for grundutbildning som Jigger pa 80%. Den
kostnaden beror pa de gemensamma utgifter vi har for ledning, chefer, namnder,
utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration,
infrastruktur och service (Campus support, IT) samt bibliotek.
Fragan stalldes ocksa om Oll-nlvan for intern sprakgranskning. Denna kostnad Jigger
pa45%.

§

29

Langsiktigt kursutbud - Anita Hansbos rapport
Ordforanden gick igenom rapporten om program- och kursutbudet pa Hogskolan Vast.
Se bilaga 2.
I den efterfoljande diskussionen framkom bland annat foljande synpunkter:
• Arshjulet for kurser kan behova ses over for storre overskadlighet och logisk
uppbyggnad.
• Detar viktigt att fa besked om vad syftet har varit med rapporten och vad som
forvantas av IN utifran den.
• Flera punkter gar emot Hogskolan Vasts egna strategier.
• Manga saker sags i rapporten dar det inte ges nagon bakgrund eller hanvisning
till kallor.
• "Kundinriktningen" ar svar att forsta i forhallande till forslaget att lagga ned
distansutbildningarna.
• Hogskolan Vast ar oklar om definitionen av AIL, vilket medfor kritik i
rapporten.

§30
bvriga fragor

FUN:s forskningsetiska utskott
Annika Eklund informerade om det forskningsetiska utskottet. Ett konstituerande mote
har agt rum och till ordforande har Anna Warberg valts. Utskottet har haft ett
ytterligare mote och skickat forslag till FUN om punkter for en arbetsordning och
invantar nu svar.
I dagordningen for IN laggs in en ordinarie punkt med rapport fran det forskningsetiska utskottet.
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Presentation av ledamoter
Lena Sjoberg onskar att ledamoterna som kan narvara pa institutionsinformation
den 6 november presenterar sig kort.
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