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Protokoll,
2020-05-06

Nr. 3/2020

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:
Närvarande:

onsdag 6 maj 2020, kl 13:00 – 15:00, via e-mötestjänsten Zoom.
John Sundholm, ordinarie
Ester Pollack, ordinarie

Prefekt i tjänsten/ordförande
Stf prefekt i tjänsten

Peter Erell

Administrativ chef (adjungerad,
ej rösträtt)

Kristina Widestedt, ordinarie
Paula von Wachenfeldt, ord.
Bo Florin, ordinarie
Anna-Sofia Rosssholm, ord.
Anja Hirdman, ordinarie

IMS Lärare/forskare (JMK)
IMS Lärare/forskare (MODE)
IMS Lärare/forskare (FILM)
IMS Lärare/forskare (FILM)
IMS Lärare/forskare (JMK)

Sofia Örndahl-Lindqvist, ord.

IMS Studenter grund/avancerad
nivå (SUS)
IMS Studenter grund/avancerad
nivå (SUS)

Lisa Chröisty, ordinarie

Protokollförare:

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

Petrus Dahlbeck, ordinarie
Barbara Pol, ordinarie

IMS TA-personal
IMS TA-personal

Svante Emanuelli

Kommunikatör (ej rösträtt)

Besöksadress:
Karlavägen 104, våning 5
www.ims.su.se

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Telefax:
E-post:
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§1. Öppnande.
Fastställande av
dagordning

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.

§2. Utseende av
justeringspersoner

Utsågs Petrus Dahlbeck och Lisa Chröisty.

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.
Föregående protokoll från den 5 februari samt 4 mars skickades ut
med kallelsen till detta möte (se bilaga 1 resp. 2). Sammanträdet
den 1 april blev inställt.

§4. Information

Meddelanden
1. Prefektinformation
Föredragande: John Sundholm
▪

▪

▪

Doktorandärendet angående indragning av resurser är nu
avslutat, och slutgiltigt beslut har tagits av
Överklagandenämnden. SU bedömdes ha haft rätt i
sakfrågan. Universitetet får dock kritik för
handläggningstiden, och en ny handläggningsordning skall
tas fram.
Vid nästa gemensamma institutionsmöte den 1 juni kommer
dekan och vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre att
presentera processen för tillsättning av institutionens nya
prefekter. Förhoppningen är att förslag på två nya prefekter
ska kunna läggas fram i höst, så att det finns god tid för
överlämning.
Den administrativa chefens arbetsuppgifter kommer att
preciseras för att tydliggöra organisation, samt avlasta
framtida prefekter.
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2. Personal
Föredragande: Ester Pollack
▪

▪
▪

En av JMK:s adjunkter i journalistik har slutat, och
ytterligare en kommer snart att gå i pension.
Därför hoppas IMS kunna utlysa en adjunktstjänst i
journalistik – med inriktning mot nyhetsjournalistik
– före sommaren. Dispensansökan behövs och
beslut tas av Rektor.
Ett 7-månaders vikariat som bibliotekarie vid JMK
har utlysts.
Lektoratet i modevetenskap kommer att utlysas på
nytt. Internationellt och med andra språkkrav för att
få flera behöriga sökanden.

3. Fakultetens ekonomi (se bilaga 3.)
Föredragande: John Sundholm
▪
▪

På grund av Covid-19 har institutionerna ombetts
att höja sina HÅS-åtaganden för höstterminen.
Rektor har fattat beslut om ekonomi i balans 2023
vilket medför ett intensivt arbete för fakultetens
institutioner.
IMS har främst problem inom FUF, och i synnerhet
på JMK. Dels finansierar fakulteten inte
befordringar, dels har vi inte producerat tillräckligt
med doktorander och har både en för stor
forskarutbildning och en allt för generös praxis när
det gäller forskningstid för professorer.
Om vi inte drar in mera externa medel och
fakultetens fördelningsprinciper inte ändras, måste
vi se över hur vi allokerar våra FUF-resurser.
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4. Verksamhetsplan för arbetsmiljö (se bilaga 4)
Föredragande: Kristina Widestedt
▪

Arbetsmiljögruppen representerar både lärare,
doktorander och TA-personal. Sedan det i
medarbetarenkäten framkommit att det finns
förbättringspotential för doktorandernas
arbetsmiljö, har arbetsmiljögruppen satt upp ett
särskilt mål i verksamhetsplanen för att förbättra
deras arbetsmiljö.

1. Utlysning av två anställningar som doktorand i
filmvetenskap
Föredragande: Ester Pollack

§5. Beslut

Då filmvetenskap i nuläget har enbart fyra doktorander
antagna sedan 2015 och myndighetskapital finns inom FUF
föreslås att två anställningar som doktorander kan utlysas i
höst.
Utlysningen antogs och godkändes.
2. Utlysning av två anställningar som doktorand i
modevetenskap
Föredragande: Ester Pollack
Då modevetenskap för tillfället har enbart två doktorander
och myndighetskapital finns inom FUF föreslås att två
anställningar kan utlysas.
Utlysningen antogs och godkändes.

–

§6. Diskussion

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

•

Inga övriga frågor hade inkommit.
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§8. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Vårens sista
sammanträde

ons 3 juni 2020, kl 13-15, plats: ännu ej fastställt.

Vid protokollet:

Ordförande:

Svante Emanuelli

John Sundholm

Justeras:

Lisa Chröisty

Petrus Dahlbeck

Bilagor
(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se den 29 april 2020, 09:22).

