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Protokoll,
2020-09-02

Nr. 5/2020

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 2 september 2020, 13:00 – 15:00 via e-mötestjänsten Zoom

Närvarande:

Ordinarie ledamöter
John Sundholm
Ester Pollack

Prefekt i tjänsten/ordförande
Stf prefekt i tjänsten

Peter Erell

Administrativ chef (adjungerad, ej rösträtt)

Kristina Widestedt

IMS Lärare/forskare (JMK)

Bo Florin
Anna Sofia Rossholm
Anja Hirdman

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

Sofia Örndahl-Lindqvist
Lisa Chröisty

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

Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

IMS TA-personal
IMS TA-personal

Suppleanter
Andreas Widholm
ersätter Anna Roosvall

IMS Lärare/forskare (JMK)

Klas Nyberg

IMS Lärare/forskare (MODE)

ersätter P von Wachenfeldt

Protokollförare:

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

Svante Emanuelli

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

Kommunikatör (ej rösträtt)

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 Anna-Sofia Rossholm och Kristina Widestedt.

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
Föregående protokoll från den 3 juni 2020 skickas ut med kallelse
till personal@ims.su.se onsdag 26 augusti 14:02 (se kallelsens
bilaga 1).

§4. Meddelanden

1. Prefektinformation
Föredragande: John Sundholm
•
•
•

•

Prefektmöten äger rum veckovis sedan
coronakrisen kom.
Handlingar för JMK-disputationen den 18
september skickas ut inför nästa IS.
Höstens budgetberedningsarbete inför 2021
har inletts och två större förändringar när
det gäller FUF kommer att genomföras.
o Forskarskolan görs om. En
arbetsgrupp kommer att utses på
nästa fakultetsnämndsmöte där Bo
Florin från IMS är på förslag att
ingå.
o Ny modell för fördelning av de
medel som tidigare utgått till
ledande forskningsmiljöer.
I höst kommer flera val att äga rum, bl.a.
till IS, fakultetsnämnd samt dekaner.
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2. Antagningsstatistik
Föredragande: Peter Erell
Peter Erell presenterade den senaste
antagningsstatistiken som ser mycket bra ut.
IMS når som helhet sitt åtagande och det är även
möjligt att det blir någon överproduktion.
3. Covid-19-uppdatering
Föredragande: Ester Pollack
•

•
•
•
•

§5. Beslut

SU har beslutat om ett stegvist öppnande
av SU med delvis fysisk närvaro. SU följer
FHM:s rekommendationer. På IMS
kommer mindre studentgrupper få
undervisning på plats.
Närmaste chef avgör om medarbetare kan
distansarbeta eller inte.
UD:s rekommendationer gäller för
utlandsresor.
JMK-biblioteket renoveras.
Ny vik. bibliotekarie är på plats.
Det är upp till varje medarbetare och
student om de vill bära munskydd eller
inte. Munskydd kommer f.ö. köpas in till
IMS personal – för den som önskar
använda det.

1. Examinatorer ht 2020 (se kallelsens bilaga 2)
Föredragande: Peter Erell
IS fattade beslut i juni om examinatorer för HT20. Den
listan föreslås revideras enligt följande:
•

Metodologi II – examinator: Ester Pollack
(ersätter
)

•

KK1 – examinator:
)

(ersätter

De föreslagna revideringarna antogs och listan godkändes.
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2. Anhållan om att få lediganslå anställning som lektor i
filmvetenskap (se kallelsens bilaga 3)
Föredragande: Anna-Sofia Rossholm
Anhållan 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.

Kommande möten:

Institutionsstyrelsens sammanträden ht 2020:
•
•
•

Onsdag 7 oktober 13:00-15:00
Onsdag 4 november 13:00-15:00
Onsdag 2 december 13:00-15:00

OBS! Samtliga möten kommer äga rum via e-mötestjänsten Zoom.
Tidigare styrelseprotokoll finns sedan februari 2020 tillgängliga
utan bilagor på ims.su.se/internt.
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Vid protokollet:

Ordförande:

Svante Emanuelli

John Sundholm

Justeras:

Anna-Sofia Rossholm

Kristina Widestedt

Bilagor
(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se onsdag 26 augusti 14:02).

