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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) 
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM Karlavägen 104, våning 5 Telefax:  

www.ims.su.se E-post:  
 

 

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS  
 
Tid och Plats: onsdag 5 februari 2020, kl 13-15, Bangsalen, Garnisonen. 

 
  
Närvarande: 
 

John Sundholm, prefekt i tjänsten/ordförande (ordinarie) 
Ester Pollack, stf prefekt i tjänsten (ordinarie) 
Peter Erell, administrativ chef (adjungerad; ej rösträtt) 
 
Kristina Widestedt, ordinarie      IMS Lärare/forskare (JMK) 
Bo Florin, ordinarie                     IMS Lärare/forskare (FILM) 
Anna Sofia Rossholm, ordinarie IMS Lärare/forskare (FILM) 
Anja Hirdman, ordinarie             IMS Lärare/forskare (JMK) 
 
Mats Carlsson, ordinarie             IMS studenter FU-/doktorandnivå (JMK) 
Sofia Örndahl-Lindqvist, ord.     IMS studenter grund/avancerad nivå (SUS) 
 
Petrus Dahlbeck, ordinarie          IMS TA-personal  
Barbara Pol, ordinarie                 IMS TA-personal 
 

  
Protokollförare: Svante Emanuelli 
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§1. Öppnande.  
Fastställande av 
dagordning  
 

 
Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.  

  
§2. Utseende av 
justeringspersoner 
 

Utsågs Bo Florin och Mats Carlsson.   
 

  
§3. Föregående 
sammanträdes 
protokoll  
 

Lades till handlingarna utan anmärkning. [Föregående protokoll 
från den 4 december 2019 skickades ut med e-post den 29 januari 
2020, 10:40 som bilaga till den senaste kallelsen].  

  
 
§4. Information  
 
[Föredragande: 
John Sundholm;  
Ester Pollack] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Prefektinformation 

 
• Samverkansavdelningen läggs ned enligt utredningens förslag. 

Avdelningens verksamhet kommer fördelas ut inom 
universitetets befintliga organisation.  

• Universitetssamarbetet CIVIS (European Civic University 
Alliance) presenterades.  

• Studentinflytandet ska tryggas i olika organ.  
• Utvärdering av Forskarskolan. 
• Fakultetsnämnden föreslog att universitetets ledande 

forskningsområden (ledande forskningsmiljöer) fortsatt ska 
finansieras under 2021 som under 2020.  

 
2. Personal  

 
 • Modevetenskapens nya biträdande lektor har börjat.  

• Tidigare internationelle koordinatorn har slutat.  
• Ekonomiavdelningens controller har tjänstledigt fr.o.m. den 10 

februari och hennes två kollegor övertar arbetsuppgifterna.  
 • Nye universitetslektorn i medie- och kommunikationsvetenskap 

börjar sin anställning den 1 april. 
• Universitetslektoratet i modevetenskap är under tillsättning och  

provföreläsningar kommer att hållas. 
• Inga doktorandanställningar kommer att utlysas under vt 2020. 
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§5. Beslut 
 
[Föredragande:  
1.–4. Maria Nilsson;  
5. Petrus Dahlbeck] 
 
 
 

Anhållan om inrättande av kurs samt fastställande av kursplan 
respektive fastställande av miljöhandlingsplan 
 

1. Anhållan om inrättande och fastställande av kursplan 
JO7026  
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska 
fakultetsnämnden om inrättande av kursen JO7026 och 
beslutar att fastställa dess kursplan. Beslutet är villkorat av 
att Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta 
kursen. Datum för fastställande blir därmed samma som 
datum för inrättande.  
 
Efter ändring av lärandemål till: 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- förstå redogöra för det journalistikvetenskapliga 
forskningsfältet och den historiska relationen mellan 
journalistik och teorier om demokrati 
 

2. Anhållan om inrättande och fastställande av kursplan 
JO7027  
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska 
fakultetsnämnden om inrättande av kursen JO7027 och 
beslutar att fastställa dess kursplan. Beslutet är villkorat av 
att Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta 
kursen. Datum för fastställande blir därmed samma som 
datum för inrättande.  
 
Efter ändring av lärandemål till (OBS! Det 2:a resp. 3:e 
förväntade studieresultatet har slagits ihop till en punkt): 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- förstå redogöra för den historiska relationen mellan 
journalistik och olika ekonomiska och organisatoriska 
villkor, 
- kritiskt och systematiskt analysera och tolka förhållandet 
mellan journalistik och olika ekonomiska och 
organisatoriska villkor, samt - kritiskt och systematiskt 
analysera hur teknologisk förändring har påverkat system 
för produktion av journalistik och innehåll. 
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3. Anhållan om inrättande och fastställande av kursplan 
JO7028  
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska 
fakultetsnämnden om inrättande av kursen JO7028 och 
beslutar att fastställa dess kursplan. Beslutet är villkorat av 
att Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta 
kursen. Datum för fastställande blir därmed samma som 
datum för inrättande. 

 
 

4. Anhållan om inrättande och fastställande av kursplan 
JO7035  
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska 
fakultetsnämnden om inrättande av kursen JO7035 och 
beslutar att fastställa dess kursplan. Beslutet är villkorat av 
att Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta 
kursen. Datum för fastställande blir därmed samma som 
datum för inrättande.  
 
Efter ändring av lärandemål till  
(OBS! de två förväntade studieresultaten har bytt plats): 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- visa kunskap om redogöra för sociala strukturer i 
mediekonsumtionen och hur de påverkar journalistikens 
roll i samhället, 
- kritiskt och systematiskt analysera journalistikens innehåll 
och strukturella villkor med utgångspunkt i 
forskning om social förändring. 
 

5. Fastställande av miljöhandlingsplan  
Godkänns med förbehåll för vidare språklig granskning av 
prefekterna. Läs mer » https://www.ims.su.se/internt/ 
 

  
§6. Diskussion 
 

- 

  
 
§8. Övriga frågor 
(anmäles till prefekt 
/stf. prefekt senast dag 
innan IS-möte) 

 
Inga övriga frågor hade inkommit.  
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§9. Mötet avslutas 
 
 
Kommande  
IS-sammanträden 
våren 2020 
 
 

 
Mötet avslutades.  
 
 
• ons 4 mars 2020, kl 13-15, Plats: Seminarierum 2, Filmhuset 
• ons 1 april 2020, kl 13-15, Plats: Bangsalen, Garnisonen 
• ons 6 maj 2020, kl 13-15, Plats: Bangsalen, Garnisonen 
• ons 3 juni 2020, kl 13-15, Plats: Bangsalen, Garnisonen 

  
 
 
 

  



   

6 (6) 

 

Vid protokollet: Ordförande: 

            
 

Svante Emanuelli John Sundholm 

Justeras: 

            

 
Bo Florin Mats Carlsson 
 

Bilagor 

(Se kallelse utsänd via e-post 29 januari 2020, 10:40). 
  
 

 


