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§ 26 

FASTSTALLANDE AV DAGORDNING 

Ordforanden gick igenom foredragningslistan. 

Institutionsnarnnden beslutade 

att faststalla foredragningslistan. 

§ 27 

VAL AV JUSTERINGSPERSON 

-----------H!~:.i..tut-ionsnanu:i.de.i:i-b~lutad=-------------------------- 

att utse Karin Svensson till att justera protokollet. 

§ 28 

FOREGAENDE MOTESPROTOKOLL 

Institutionsnamnden beslutade 

att lagga protokollet till handlingarna. 

§ 29 

STUDENTERNASPUNKT 

Vi noterar fran september manads protokoll att Ann-Charlotte Sandgren 
skulle ta med sig fragan om studentinformation tidigt under 
utbildningen till programraden och Rebecca Olsson skulle tala med 
prefekt Gunnar Peterson om institutionen ska hjalpa till i upplagget av 
en generell utbildning for studentrepresentanter. 

Ann-Charlottes uppdrag ar inte slutfort da programraden inte haft mbjlighet till 
mote och Rebecca fick svar av Gunnar att det inte ar aktuellt for institutionen att 
hjalpa till i utbildningen av studentrepresentanter. 

Christoffer informerade om att karen har en egen grupp for IN-representanterna 
fran de olika narnnderna. 
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§ 30 

DOKTORANDERNASPUNKT 

Linnea Carlsson hade laga forfall och var inte narvarande motet. 

§ 31 

KVALITETSUTV A.ROERING 

Vid motestillfallet hade narnnden annu inte fatt tillgang till materialet for 
kvalitetsutvarderingen, 

Institutionsnamnden beslutade 

att avvakta till dess ledamoterna fatt tillgang till materialet. 

§ 32 

DISKUSSION INSTITUTIONSFRA.GOR I KURSUTVARDERINGAR 

1. Namnden saker tydligare koppling mellan kurs- och 
programrapporten. Will Jobe ska hara med prograrnraden. 

2. [a- eller nej-fragor ar for diffusa, det behovs mer utrymme for 
forklaring av svaret. 

3. Namnden viii att institutionen satter ihop en arbetsgrupp for att ta 
fram kursvarderingsfragor. Namnden foreslar att det ar lika fragor 
for alla kurser pa institutionen. 

Institutionsnamnden beslutade 

att Will hor om fortydligande vid Programradet. 
Helen kontaktar Gunnar for avstarnning kring 
kursvarderingsfragor. 

§ 33 

a) 

PROGRAMRAPPORTER 
Foredraqande: Helen Holmgren 
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Narnnden far rapporten den 15 november, darefter delas ledamoterna in 
i grupper som Helen Holmgren och Eva Johansson satter ihop. 
Grupperna ska lasa samma fraga for samtliga program. Ledamoterna 
diskuterar sedan i respektive grupp och sammanstaller senast den 15 
december och Jagger upp i institutionsnarnndens OneDrive. Vidare 
satter Helen och Eva ihop detta och skickar ut rapporten till 
institutionens ledningsgrupp. Ledningsgrupp och programrad far 
rapporten den 15 december. 

Institutionsnamnden beslutade 

att skicka ut rapporten till prograrnraden och ledningsgruppen. 

b) 

NYTT PRESIDIE FR.O.M. 20070 
Foredraqande: Helen Holmgren 

Om Will Jobe ar kvar i nuvarande yrkesroll sa ar han oppen for 
ordforande-posten. David Jersenius och Karin Svensson overlagger vice 
ordforande-posten. 

Institutionsnamnden beslutade 

att avvakta svar om Wills yrkesroll samt Davids och Karins 
overlaggande, 

§ 34 

NAMNDENSTEMAOMMDEN 
Foredraqande: Helen Holmgren 

Till novernber-motet behaver varje ledamot reflektera over vad de viii 
satsa pa for projekt inom respektive omraden, De forvantas sedan ha en 
foredragning om fem minuter vardera infer namnden. 

Institutionsnarnnden beslutade 

att avvakta foredragning fran respektive ledamot. 
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§ 35 

OVRIGA FMGOR 

• Laga forfall 

Fragan om laga forfall och deltagande vid mote via lank 
diskuterades pa Fl.INchuvudmotet den 24 oktober. 

FUN informerade foljande: 

Vi ar al/a valda och med i namnderna av egen fri vilja. 

Leda mater har narvaroplikt men undantag for omstandiqheter 
som inte kunnat forutses. 

For studenter/doktorander ar obligatorisk undervisning och 
examination alltid giltiga skiil. 

Det Jinns mojtiqhet att vara med via lank om omstiindigheterna 
kraver det. 

Franvaro ska al/tid anmiilas iforviig och ange anledning samt 
kontaktmojliqhet. Vid upprepad frdnvaro bar en diskussion tas 
med den personen. 

Institutionsnarnnden beslutade 

att anta FUN:s riktlinjer for Laga forfall. 

• Adjungering till namndens rnoten 

Ledamoterna fick mojlighet att uttrycka sin asikt om adjungering av 
prefekt Gunnar Peterson vid narnndens moten. 

Institutionsnamnden beslutade 

att Helen Holmgren informerar prefekt om att samtliga ledamoter ar 
eniga om att fortsatta med for- och avstamningsrnoten. Det 
innebar att prefekt inte blir adjungerad. Dock ar narnnden enig om 
att prefekt kan inadjungeras vid behov. 
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