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Protokoll,
2020-11-04

Nr. 7/2020

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 4 november 13:00-15:00 via e-mötestjänsten Zoom

Närvarande:

Ordinarie ledamöter
John Sundholm

Protokollförare:

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

Prefekt i tjänsten/ordförande

Peter Erell

Administrativ chef (adjungerad, ej
rösträtt)

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

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

Sofia Örndahl-Lindqvist

IMS Studenter grund/avancerad (SUS)

Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

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 med två
justeringar. John Sundholm respektive Peter Erell ersätter
Ester Pollack som föredragande i den tredje
informationspunkten om personaländringar respektive den
fjärde informationspunkten om covid-19.

§2. Utseende av
justeringspersoner

Utsågs Anna Roosvall och Bo Florin.

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan
anmärkning.
Föregående protokoll från 7 oktober 2020 skickades ut med
kallelsen till personal@ims.su.se 28 oktober 2020 (se
kallelsens bilaga 1).
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§4. Information

1. Prefektinformation
Föredragande: John Sundholm
•
•

Ekonomi och budget: SU som helhet kommer att
få ökade hyres- och pensionskostnader.
Höstens lönerevision är planerad till våren 2021,
och det är oklart om det kommer att ske ytterligare
en lönerevision hösten 2021. Vanligen sker
lönerevisionerna årligen på SU men årets revision
ställdes in pga covid-19.

2. Val till institutionsstyrelse
Föredragande: John Sundholm
•

IMS avser att genomföra val till ny
institutionsstyrelse under vecka 46. IMS får fortsatt
dispens för enhetsvis representation för lärar- och
forskarkollegiet.

•
•
•
•
•
•

Valberedningen för lärare har föreslagit:
Anna Sofia Rossholm (FILM)
Malin Wahlberg (FILM)
Paula von Wachenfeldt (MODE)
Mattias Ekman (JMK)
Maria Nilsson (JMK)
Anna Roosvall (JMK)

•
•
•

Med suppleanter:
Bo Florin (FILM)
Marie Ulväng (MODE)
Andreas Widholm (JMK).

•
•

För teknisk-adminstrativ personal är förslaget:
Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

•

Med suppleant:
Mattias Johannesson
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3. Personal
Föredragande: John Sundholm ersätter Ester Pollack.
•
•
•
•
•

JMK har valt att gå vidare med en kandidat som
kommer att erbjudas adjunktstjänsten i journalistik.
50 sökande till de två lektoraten i filmvetenskap.
49 sökande till de två doktorandtjänsterna i
filmvetenskap.
36 sökande till de två doktorandtjänsterna i
modevetenskap.
21 sökande till lektoratet i modevetenskap.

4. Covid-uppdatering
Föredragande: Peter Erell ersätter Ester Pollack

§5. Beslut

•

Den 29 oktober beslöt IMS att gå över till
distansundervisning. Detta föranleddes av
Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer och en ökad
smittspridning i regionen.

•

Senast den 15 december 2020 måste IMS via sin
hemsida avisera hur undervisningen kommer att
bedrivas under den första halvan av terminen.

1. Anhållan om inrättande av kurs samt beslut om
fastställande FS1809 (tidigare FS1808)
Forskningsmetoder i modevetenskap, 15 hp
(se kallelsens bilaga 2 och 3)
Föredragande: Paula von Wachenfeldt
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos
Humanistiska fakultetsnämnden om inrättande av
kursen FS1809 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.

5 (6)

2. Anhållan om inrättande av kurs samt beslut om
fastställande FS1113 (tidigare FS1112)
Modevetenskap masterkurs 30 hp (se kallelsens
bilaga 4 och 5)
Föredragande: Paula von Wachenfeldt
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos
Humanistiska fakultetsnämnden om inrättande av
kursen FS1113 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

Inga övriga frågor hade inkommit.

§8. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Kommande möten:

Institutionsstyrelsens sista sammanträde för ht 2020:
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 Roosvall

Bo Florin

Bilagor

(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se 28 oktober 2020).

