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§ 13 

FASTSTALLANDE AV FOREDRAGNINGSLISTAN 

Ordforanden gick igenom foredragningslistan. 

Till punkten ovrigt anrnaldes: 

1. Information om mote mellan de fyra institutionsnamndernas 
presidier 

Institutionsnamnden besiutade 

att faststalla foredragningslistan. 

§ 14 

IUSTERINGSPERSON 

Institutionsnamnden beslutade 

att utse Ulrika Lundh Snis till att justera protokollet. 

§ 15 

FOREGAENDE MOTESPROTOKOLL 

Institutionsnamnden besiutade 

att lagga protokoliet till handlingarna. 

§ 16 

ARBETSSATT INOM NAMNDEN 

a) OneDrive/Sharepoint 
Rebecca gjorde en kart avstarnning av namndens Sharepoint i One Drive. De 
ledamoter som behaver en genorngang om hur de kommer at platsen gar till 
Rebecca. 

b) Laqa forfall 
Rebecca informerar om att fragan hur vi pa HV hanterar laga forfall samt 
beslutsforhet vid deltagande via Zoom/Skype skickades till FUN efter forra 
motet. FUN hade dessvarre inte utrymme att hantera fragan vid sitt senaste 
mote, utan har skjutit pa den till sitt oktoberrnote. Narnnden invantar svar fran 
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FUN. Narnnden anser dock att man borde kunna delta vid namndens mote via e 
mote, men endast vid sarskilda skal, Det lyftes att det finns en sarbarhet med 
tekniken i konferensrummen. 

c) Kommunikation Its-Proqramraden 
Narnnden diskuterar hur de viii arbeta gentemot prograrnraden. Narnnden ser 
att det finns olika kornmunikationsvagar: 

1) Institutionens kvalitetskonferens som prefekt kallar till. Dar deltar forutom 
prefekt programansvariga, programordforandena, avdelningschefer, 
akadernistod samt narnndens ledamoter, Har kan namnden informera och 
diskutera med berorda parter. 

2) Prograrnradsmoten dit narnnden kan skicka fragor. Akadernistodet sitter 
med vid samtliga prograrnradsmoten, 

Institutionsnarnnden beslutade 

att utover kvalitetskonferenserna utse akadernistodet som lanken 
mellan namnden och prograrnraden. 

§ 17 

FRAN FUN 

N ominering av extema ledamoter till FUN 
Foredraqande: Helen Holmgren 

Helen informerade om uppdraget fran FUN att nominera tva externa 
ledarnoter till FUN. Nomineringarna ska vara FUN tillhanda senast 14 
oktober. Narnnden diskuterade arendet. 

Institutionsnamnden beslutade 

att tillfraga Anna Borjesson pa nytt och Lena Pareto kontaktar henne. 

att ledarnoterna inkommer med fler forslag till ordforanden. 

§ 18 

STUDENTERNASPUNKT 
Foredraqande: Christoffer Hagenmalm 

Christoffer lyfte att inom den akademiska introduktionskurs som 
diskuterats i narnnden skulle man kunna ha ett schemalagt spar "Att 
vara student" dar det tas upp vad som forvantas av studenterna och vad 
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som kan forvantas av lararna, Christoffer tror att om studenterna tidigt 
far information om vikten av deras astkter och de pa olika satt kan 
paverka sin utbildning, sa kan detta aka bade kursvarderingsdeltagandet 
samt gora studenterna mer aktiva i institutionens/hogskolans olika 
organ. Detta ar ur ett kvalitetsperspektiv bra bade for studenter och 
hogskolan. 

Detar hogskolans studentkar som ansvarar for information till 
studenter och rekrytering av studentrepresentanter. Narnnden 
diskuterade hur institutionen skulle kunna hjalpa till. 

Ann-Charlotte tar med sig och lyfter fragan till prograrnraden om 
information tidigt under utbildningen. 

En generell utbildning for studentrepresentanter berordes och 
Rebecca undersoker mojligheterna vidare. 

§ 19 

DOKTORANDERNASPUNKT 
Foredraqande: Linnea Carlsson 

Doktoranderna har bdrjat arbeta fram ett doktorandutskott vid namn 
DUSK (Doktorandlltskottxtudentkaren) ihop med studentkaren, Om allt 
gar som planerat sa kommer det i februari hallas en rnotestraff med 
ledning och institutionsnarnnd for att utbyta tankar och ideer kring 
doktorandernas forvantningar, forhoppningar och vad de skulle vilja 
arbeta med tillsammans med ledning och narnnd. 

§ 20 

INFORMATION: FRAN FORSKNINGSETISKA UTSKOTTET 
Foredraqande: Anna Warberg 

Anna informerade om etikutskottets konstituerande mote. 

Utskottet ar utgors av en representant fran varje institution, en 
representant fran FUN, en handlaggare och en sekreterare. William Jobe 
ar FUNs representant och utsags till ordforande. 

Etikutskottets uppgift ar att stotta FUN i etikfragor. 

Etikutskottet kommer att kunna nas via en funktions e-postadress. 

Anna berattade ocksa att Margareta Karlsson (IH) och hon sjalv ar 
nominerade till den regionala etiknamnden, 
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§ 21 

UTBILDNING 
F6redragande: Helen Holmgren 

Akademisk Introduktionskurs 

Vid narnndens mote 190830 beslutades att tillsatta en arbetsgrupp for 
att se over hur programmen arbetar med studietekniks-/introduktions 
kurs. 

Narnnden ansag att man skulle borja med programstudenterna pa 
kandidatniva. Ta upp pa kvalitetskonferensen att vi sett att det finns 
skav. Tycker de att det finns det? Bestalla en nulagesbeskrivning fran 
prograrnraden for att identifiera skav. Sedan ta fram en bas som sedan 
prograrnraden kan vinkla. 

Institutionsnamnden beslutade 

att initialt utse Helen Holmgren (FEK) och David Jersenius (JESP) att 
inga i arbetsgruppen. Forslag framfordes att aven tillfraga 
Elisabeth Navera (biblioteket) att inga i arbetsgruppen. 

att vid kvalitetskonferensen lyfta fragan om att man i underlaget fran 
kick-offens kvalitetsdiskussioner sett att det finns en problematik 
och att en form av akademisk introduktionskurs efterlyses. 

att av programraden bestalla en nulagesanalys for att identifiera och 
faststalla skav. 

att utefter en analys av nulagesrapporterna tas en bas i akademisk 
introduktionskurs fram som sedan respektive program kan 
anpassa efter programmet. 

§ 22 

Forskning 
Foredraqande: Ulrika Lundh Snis och Lena Pareto 

Ulrika och Lena informerade om att Irene Bernhard, bitr. prefekt for 
forskning, har fatt i uppdrag av prefekt att ta fram en forskningsstrategi 
ink! resepolicy for institutionen. Forskningsstrategin ska tas fram i 
samarbete med narnnden. 

Institutionsnamnden beslutade 

att utse Ulrika Lundh Snis och Lena Pareto att inga i denna 
arbetsgrupp. 
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§ 23 

ORDFORANDEBESLUT 
Foredraqande: Rebecca Olsson 

Inga ordforandebeslut har tagits efter namndens senaste mote. 

§ 24 

MOTESTIDER VAREN 2020 
Foredraqande: Rebecca Olsson 

Forslag pa motestider for varen 2020 skickades ut till narnndens 
ledarnoter 190917. Narnnden foreslog andring av datum for 
januarimotet samt borttagande av junimotet, Forslaget justerades enligt 
nedan. 

Forslaget justerades enligt nedan: 

IN-mote Formoten Presidiet 
23 januari, kl. 9-12 20 januari 
27 februari, kl. 9-12 17 februari 
26 mars, kl. 9-12 16 mars 
30 april, kl. 9-12 20 april 
28 mai, kl.13-16 18 maj 

Institutionsnarnnden beslutade 

att faststalla motestider for varen 2020 enligt ovan. 

§ 25 

OVRIGA FAAGOR 

1) Information om mote me/Ian de Jyra institutionsnomndernas 
presidier 

Ordforanden informerade om att de fyra institutionsnarnndernas 
presidier har haft ett avstarnningsmote for att se hur respektive 
narnnd har valt att arbeta. Motesfrekvens, deltagare utover 
ledamoterna, hur man job bar mot ledningsgrupp och programrad, 
mm diskuterades. Alla tyckte att motet var givande och man 
kommer traffas igen. 
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2) Uppdrag som ordforande och vice ordforande efter 200701 

Ordforanden lyfte att hon och vice ordforande vid narnndens 
konstituerande mote signalerat att de har sina uppdrag tom 
200630, for att sedan lamna over sina poster till andra. Under varen 
behaver namnden darfor inom sig utse en ny ordforande samt en ny 
vice ordforande att from 200701 ta vid. 
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