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Protokoll,
2020-10-07

Nr. 6/2020

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 7 oktober 13:00-15:00 via e-mötestjänsten Zoom

Närvarande:

Ordinarie ledamöter
John Sundholm
Prefekt i tjänsten/ordförande
Ester Pollack
Stf prefekt i tjänsten
Peter Erell

Administrativ chef (adjungerad, ej rösträtt)

Kristina Widestedt
Paula von Wachenfeldt
Bo Florin
Anna Sofia Rossholm
Anja Hirdman

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

Sofia Örndahl-Lindqvist
Lisa Chröisty
Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

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

Suppleanter
Andreas Widholm
ersätter Anna Roosvall

IMS TA-personal
IMS TA-personal

IMS Lärare/forskare (JMK)

Föredragande:

Anna Åberg,
Marie Jonsson Ewerbring

Ekonomihandläggare

Protokollförare:

Svante Emanuelli

Kommunikatör (ej rösträtt)

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

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

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Telefax:
E-post:

2 (6)

§1. Öppnande.
Fastställande av
dagordning

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes efter mindre justering
av beslutspunktens formulering från ”Anhållan om inrättande av
kurs JO7029” till ”Anhållan om inrättande och fastställande av
kursplan JO7029”.

§2. Utseende av
justeringspersoner

Utsågs Paula von Wachenfeldt och Andreas Widholm.

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
Föregående protokoll från den 2 september skickades ut med
kallelsen till personal@ims.su.se den 30 september
(se kallelsens bilaga 1).
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§4. Meddelanden

1. Prefektinformation
Föredragande: John Sundholm
•

•

•
•

Institutionerna vid humfak har skrivit på ett upprop mot
den planerade hyreshöjning på drygt 10% med
koppling till uppförandet av universitetsområdet
Albano. IMS har inte undertecknat uppropet.
Arbetsmiljögruppen sammanträdde i måndags och
fattade beslut om att möbleringen vid Professorstorget
på JMK ändras för att underlätta social distansering.
Munskydd kommer att köpas in och rekommenderas
användas i situationer där social distansering inte kan
upprätthållas. Arbetsmiljögruppen kommer också
anordna två frukostmöten då ergonom presenterar tips
och råd vid hemarbete.
Fakultetens forskarskola uppmuntrar forskare och
lärare att komma in med förslag på fristående kurser för
2021-22. Deadline är 13 november.
I fakultetens uppföljningsrapport över fakultetens och
institutionernas produktion av helårsstudenter (HÅS)
uppvisar IMS en överproduktion på 6%. Fakultetens
totala resultat är 101% av planerade HÅS.

2. Dekanus förslag till prefekt för perioden 2021-01-01 2023-12-31 (se kallelsens bilaga 2)
Föredragande: John Sundholm
Humanistiska fakultetens dekanus
önskar höra IS angående nomineringen av professor Anja
Hirdman till prefekt vid IMS för perioden 2021-01-012023-12-31, med Professor Marina Dahlquist som stf
prefekt.
Anja Hirdman ombads att tillfälligt lämna det digitala
sammanträdet under denna diskussion.
IS stödjer dekanus förslag unisont och helhjärtat.

4 (6)

3. Ekonomirapport, Tertial 2 (se kallelsens bilaga 3.1-3.4)
Föredragande: Peter Erell, Anna Åberg och Marie Jonsson
Ewerbring.
Föredragande Peter Erell kommenterade institutionens
ekonomirapport för tertial 2 assisterad av IMS
ekonomihandläggare.
IMS Totalt (UGA+FUF)
Det budgeterades för ett resultat på -3,8 miljoner men efter
2:a Tertialet är resultatet +2 miljoner. Det är svårt att
prognosticera slutresultatet men högst troligen kommer det
budgeterade underskottet att bli marginellt.

4. Personal
Föredragande: Ester Pollack
•
•

•
•
•
•

IMS tidigare controller är sedan den 1 oktober inte
längre anställd vid IMS, SU.
IMS nuvarande ekonomihandläggare har fördelat de
ekonomiska arbetsuppgifterna mellan sig och
institutionens administrative chef som har trätt in som
ytterst ansvarig för institutionens ekonomiavdelning.
Två doktorandtjänster har utlysts vid FILM samt två
vid MODE.
John Sundholm har anhållit hos fakultetsledningen om
att få anställa ytterligare en universitetslektor i
filmvetenskap utöver den redan utlysta lektorstjänsten.
Universitetslektoratet i modevetenskap och
adjunktstjänsten i journalistik är under tillsättning.
Ester Pollack meddelade att universitetet har fått två
nya professorer i filmvetenskap - nämligen Bo Florin
och Trond Lundemo.

5. Disputation:
(se kallelsens bilaga 4.1-4.5)
Föredragande: Ester Pollack
•

Dr.
disputerade den 18 september såväl live
som via Zoom.
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1. Anhållan om inrättande och fastställande av kursplan
JO7029 (se kallelsens bilaga 5.1-5.2)
Föredragande: Peter Erell
ersätter
studierektor i journalistik.

§5. Beslut

Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska
fakultetsnämnden om inrättande av kursen JO7029
Journalistikens gestaltningsmakt inom Masterprogram i
journalistikstudier 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.
–

§6. Diskussion

§7. Övriga frågor

•

§8. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Kommande möten:

Institutionsstyrelsens sammanträden ht 2020:

Inga övriga frågor hade inkommit.

•
•

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:

Paula von Wachenfeldt

Andreas Widholm

Bilagor
(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se den 30 september 2020).

