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Tid: 
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Torsdagen den 19 december 2019 

Konferensrum Humboldt (E433) 

N~rvarande: 

Ledam~ter 
Ordf~rande 

Vice ordf~rande 

Hel~n Holmgren 

Eva Johansson 

Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant 
Linn~a Carlsson, doktorandrepresentant 
Stefan Hellman 
William Jobe 
Lena Pareto 
Fredrik Sunnemark 
Karin Svensson 

vriga n~rvarande: 

Sekreterare 

Fr~nvarande 

Ann-Charlotte Bandgren, akademist~d 
Eva Erkmar, handl~ggare forskning 

Susanna Lewy 

David Jersenius 

Underskrifter: 
$47-59 

Sekreterare 

Ordf~rande J usteringsperson 

9- '%«9. Hel~n Holmgren Linn~a Carlsson 
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§ 47 

FASTST~LLANDE AV DAGORDNING 

Ordf~randen gick igenom f~redragningslistan. 

Institutionsn~mnden beslutade 

att fastst~lla f~redragningslistan. 

§ 48 

VAL AV JUSTERINGSPERSON 

Institutionsn~mnden beslutade 

att utse Linn~a Carlsson till att justera protokollet. 

§49 

F~REG~ENDE M~TESPROTOKOLL 

Institutionsn~mnden beslutade 

att l~gga protokollet till handlingarna. 

§ 50 

STUDENTERNASPUNKT 

Det fanns inget specifikt att informera n~mnden om. 

§ 51 

DOKTORANDERNASPUNKT 
F~redragande: Linn~a Carlsson 

Den tredje december hade doktoranderna m~te med studentk~ren om 
k~robligatorium f~r att vara representant. Det har dock f~rekommit fall 
d~ studenter/doktorander har representerat k~ren utan k~rens vetskap, 
vilket fr~ng~r h~gskolans rutiner. N~mnden diskuterade om det g~r det 
att g~ra om avtalet och attrahera fler om man tar bort k~ravgiften. 
Susanna Lewy kontaktar Christina Selander och fr~gar n~r 
omf~rhandling g~rs och om det i s fall ~r rektor som beslutar det. 
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§ 52 

RAPPORTERING FR~N FUN 
F~redragande: Lena Pareto 

FUN var samst~mmiga om att l~mna kommentarer p~ Rapporten om 
strategiskt utbud av Anita Hansbo. Lena ska sammanst~lla kommentarer 
och skicka till FUN. Samtliga ledam~ter ska l~sa den inf~r kommande 
FUN-m~te. 

§ 53 

N~MNDENS ARBETSS~TT 
F~redragande: Hel~n Holmgren 

Aterkoppling f~r hur vi jobbar under detta halv~r. 
Doktorandrepresentant Linn~a Carlsson lyfter sv~righeter med 
doktorandfr~gor och n~mnden efterfr~gar mer f~rplanering inf~r stora 
arbetsmoment som uppkommer varje ~r. Ann-Charlotte, Susanna och 
Hel~n st~mmer m~te f~r att titta p~ detta. 

$54 

KURSUTVRDERINGSFRAGOR 

N~mnden avvaktar svar fr~n avdelningscheferna som ska fr~ga om givna 
personer vill ing~ i gruppen. 

§ 55 

RAPPORT FRAN M~TE OM STRATEGISKT UTBUD 
F~redragande: Ann-Charlotte Bandgren 

Vid m~te med administrat~rer h~ll Jan Theliander en f~redragning om 
rapporten for strategiskt utbud av Anita Hansbo. Enligt Ann-Charlotte 
framgick det tydligt att rapporten ligger till grund f~r h~gskolans 
fortsatta arbete. Lena Pareto tar med kommentarerna till FUN (enligt 
$52 Rapportering fr~n FUN). 

§ 56 

INTERNATIONALISERINGSSTRATEGIN 
F~redragande: Gunnar Peterson 

N~mnden informeras om internationaliseringsstrategin. 

Livia Norstrom uttrycker ~nskan om en h~gskolepedagogisk kurs f~r 
l~rare inf~r att undervisa p~ engelska/internationalisering. 
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§ 57 

TREDIE STYRANDE INDIKATORN - FLEXIBELT L~RANDE 
F~redragande: Lars Johansson 

N~mnden informeras om den tredje styrande indikatorn - flexibelt 
l~rande. 

Efter presentationen har n~mnden m~nga fr~gor och funderingar d~ 
b~de inneh~ll och ordval diskuteras och ifr~gas~tts. N~mnden betonar 
ocks~ ett studentperspektiv p~ flexibilitet och att mlgruppen ska f~ 
komma till tals. Vidare fr~gor h~nvisas till l~rarnas representant i 
styrelsen eller fackliga ombud. Hel~n Holmgren kontaktade Fredrik 
Sj~gren som bad om att f~ ~terkomma. 

Lars efterfr~gar tv~ kurser l~mpar sig f~r utredning av flexibelt l~rande. 
N~mnden diskuterar vilka kurser som kan vara l~mpliga och f~resl~r: 

• Grundl~ggande undervisning (GLR100) 
• Webbprojekt (WBP100) 

§ 58 

PROIEKTREDO VISNING (FORTS~TTNING) 

Christoffer Hagenmalm efterfr~gar mer kommunikation med studenter 
for att fa deras perspektiv. Det diskuteras om en informell inbjudning till 
frukost eller lunch, som del av en informationstr~ff, skulle vara l~mpligt. 
Han ser ~ver ekonomiskt och tidsm~ssigt utrymme. 

Linn~a Carlsson efterfr~gar en formell kommunikationsv~g f~r 
doktorander s~ att de ocks~ f~r ordentliga svar. Kristina Lind har f~tti 
uppgift att ta med fr~gan till Ragnar H~kansson om vem som ~r r~tt 
person att fr~ga. 

§ 59 

~VRIGA FR~GOR 

Inga ~vriga fr~gor uppkom p~ m~tet. 
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