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§ 36 

FASTSTALLANDE AV DAGORDNING 

Ordforanden gick igenom foredragningslistan. 

Institutionsnamnden beslutade 

att faststalla foredragningslistan. 

§ 37 

VAL AV JUSTERINGSPERSON 

lnstltutionsnamnden beslutade 

att utse Christoffer Hagenmalm till att justera protokollet. 

§ 38 

FOREGAENDE MOTESPROTOKOLL 

lnstitutionsnarnnden beslutade 

att lagga protokollet till handlingarna. 

§ 39 

STUDENTERNASPUNKT 

Det fanns inget specifikt att informera namnden om. 

§ 40 

DOKTORANDERNASPUNKT 
Foredraqande: Linnea Carlsson 

Doktoranderna viii veta hur procentfordelningen ar mellan kollegiet och 
karen, samt hur tiden fordelas nar man sitter i flertalet rad. Linnea 
kommer att fraga Ragnar Hakansson om detta. Hon informerar ocksa att 
en workshop med karen kommer att aga rum den 3 december 2019. 
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§ 41 

RAPPORTERING FRAN FUN 
Foredraqande: Lena Pareto 

Lena berattar att FUN lagt mycket fokus pa nya forskarutbildningen och 
hur den ska vara i relation till de andra forskarutbildningarna. 

§42 

IN:S SAMMANSATTNING OCH FYLLNADSVAL 

Will Jobe ar ny chef for informatik sedan 15 november 2019, Lena 
Pareto lamnar narnnden vid arsskiftet och Livia Norstrom kommer fran 
januari 2020 att vara tjanstledig under tva ar. 

Helen Holmgren informerar att delar namnden talade med Ragnar 
Hakansson efter september manads narnndrnote om processen med 
Valberedningen. Ann-Charlotte Sandgren delger att ledningsgruppen vill 
ha reservkandidater till FUN. Ulrika Lundh Snis kan tanka sig att vara 
representant for FUN fram till fyllnadsvalet. 

Helen Holmgren kan tanka sig vara kvar som ordforande fram till 
31 december 2020. David Jersenius och Karin Svensson har tidigare sagt 
att de ar intresserade av att dela posten som vice ordforande fram till 
juli 2020, men narnnden tycker inte att det ar larnpligt att Karin och 
Helen har de tva posterna da det ytterligare en gang blir tva 
foretagsekonomer som sitter i styrelsen. 

Institutionsnamnden onskar reservplatser och den processen kommer 
sannolikt igang i januari 2020. Narnnden anser att man behaver 
informera Valberedningen om att den som trader in behaver ta en 
ordforandepost, Presidiet onskar prata med Valberedningen fore dess. 

Under motet uppkom nagra fragor som Susanna Lewy ska kontakta 
Ragnar Hakansson om: 

1. Ar narnnden beslutsmassiga nar den saknar sa manga representanter? 
2. Hur rnanga disputerade eller adjunkter ska narnnden besta av? Hur 
blir det i januari 2020? 
3. Kan det sitta tva adjunkter som vice ordforande? 
4. Ska narnnden besoka ledningsgruppen? 

§ 43 
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PROGRAMRAPPORTER 

Samtliga ledarnoter behaver fylla i dokumentet "Mall for overgripande 
kvalitetsrapport" pa SharePoint. Det forekorn en diskussion om hur all 
information ska fa plats pa en sadan liten yta och om man kan bifoga 
Excel-filer, till exempel Feedback till FUN, som Helen Holmgren och Eva 
Johansson tar med sig. Inledningsvis kommer de att kommentera mallen 
som helhet. I lasperiod 3 ska Eva och Helen traffa varje prograrnrad for 
att diskutera deras specifika rapport. 

§44 

RAPPORT FRA.N MOTE OM STRATEGISKT UTBUD 
Foredraqande: Eva Johansson 

Eva Johansson haller anforande om rapporten om strategiskt utbud av 
Anita Hansbo och Lena Pareto tar med till FUN att narnnden viii 
kommentera rapporten. Narnnden ska lasa igenom rapporten och her 
Lena aterkoppla till FUN vid deras nastkornmande mote. 

§45 

PROJEKTREDOVISNING 

Stefan Hellman inledde projektredovisningarna och talade om hallbar 
utveckling. Han onskar bjuda in en gastforelasare och halla en 
kompletterande institutionsworkshop. David Jersenius och Stefan 
Hellman eftersoker en larnplig person. Helen Holmgren och Eva 
Johansson stammer av med prefekt Gunnar Peterson. 

Karin Svensson hall sin projektredovisning om pedagogik och 
digitalise ring. 

§ 46 

OVRIGA FRA.GOR 

• Verksamhetsplan och budget 

Verksamhetsplan och budget for ar 2020-2022 ar inlarnnad. Namnden 
uttrycker onskan om att ta upp tankar och ideer runt nastkornmande 
verksamhetsplan ar 2020. Just nu har narnnden ingenting att tillagga, 
Narnnden har lyft for prefekt Gunnar Peterson en onskan om att vara 
med i tidigare skede av arbete med verksamhetsplanen och detta vet 
ledningsgruppen om. Namnden bordlagger arendet for tillfallet, 
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• Agenda2030Sk6vde 

David Jersenius och Stefan Hellman besokte Agenda 2030 Skovde och ber 
om att fa avvakta med information darifran, De onskar talartid pa 
institutionsmote eller institutionsdag for att ha ett ternamote om 
hallbarhet och bjuda in en gast, 

• Akademisk introduktionskurs 

Enligt onskernal som narnnden gav pa institutionens kvalitetskonferens 
sa skulle prograrnraden lista vad som behovs for att de ska hoja 
resultaten och vad som behover goras for att hjalpa studenter tidigt i 
utbildningen. Helen Holmgren aterkommer om detta. 

• Karavgift for programstudenter 

Ann-Charlotte Sandgren lyfter att prograrnradet i informatik viii fa fram 
studentrepresentanter, men att de ifragasatter syftet med medlemskap i 
karen. 

Linnea Carlsson berattar att doktoranderna inte forstar vilket utbyte de 
far av karen och efterfragar tydligare riktlinjer. Fragan uppkom om 
narnnden viii vara med och driva detta arbete. Lena Pareto foreslar att 
institutionen kan sponsra doktoranderna. Namnden betonar vikten av att 
det, ur kvalitetssynpunkt, finns doktorandrepresentanter narvarande vid 
namndmotena. Christoffer Hagenmalm och Linnea Carlsson tittar pa om 
arvode finns tillgangligt for de som viii. 

Det diskuterades aven huruvida ett medlemskap i karen ar obligatoriskt 
for att vara med i till exempel prograrnrad. Rekryteringen har varit svar 
och vissa studenter har upplevt det som fanigt att betala karavgift for att 
vara med. Christoffer Hagenmalm och Linnea Carlsson utreder detta om 
det ar mojligt att slappa karavgifterna for de studenterna. 
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