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Protokoll,
2020-12-02

Nr. 8/2020

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 2 december 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
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
Lisa Chröisty
Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

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

Svante Emanuelli

Kommunikatör (ej rösträtt)

Protokollförare:

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

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

IMS TA-personal
IMS TA-personal

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 Anja Hirdman och Lisa Chröisty.

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
Föregående protokoll från 4 november 2020 skickades ut med
kallelsen till personal@ims.su.se den 25 november 2020, 13:14
(se kallelsens bilaga 1).

§4. Meddelanden

1. Prefektinformation
Föredragande: Ester Pollack/John Sundholm
Ester Pollack rapporterade från det senaste prefektmötet där
man bl.a. diskuterat:
•
•
•
•

Ekonomi: En förenklad redovisningsplan är under
framtagande - men något beslut har ännu inte tagits.
Förekomsten av fusk under salstentor har generellt sett
ökat kraftigt. Vid IMS har denna ökning inte märkts av.
Användning av ISP-bilagan (Individuella Studieplaner)
för doktoranders prolongation pga covid är inte
obligatorisk utan skall användas om skäl finns.
HumFak-kansliet arbetar med att ta fram handledning
för cotutelle-avtal.
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John Sundholm berättade att:
•
•
•
•
•

•

Budgetberedningens arbete har försenats och förslaget
skall presenteras för prefekter och administrativa chefer
den 3 december.
Mattias Ekman efterträder Kristina Widestedt som
studierektor i medie- och kommunikationsvetenskap
för grund- och avancerad nivå.
Bo Florin efterträder Marina Dahlquist som
studierektor i filmvetenskap för forskarnivå
Anna Roosvall efterträder Anja Hirdman som
studierektor i journalistik/medie- och
kommunikationsvetenskap för forskarnivå.
Lönerevisionen kommer att påbörjas 2021 och intern
deadline för ett första förslag är den 9 mars.
Enligt avtalet blir den genomsnittliga årliga höjningen
1,8 procent.
Universitetsledningen höll sin sista dialog kring
kvalitetssäkringssystemet för forskning den 27
november.
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2. Valresultat från val till institutionsstyrelse
Föredragande: John Sundholm (se kallelsens bilaga 2-3)
Valresultatet från val till institutionsstyrelse – gick enligt
valberedningens förslag både för lärare/forskare samt
tekniskadministrativ personal.
Institutionsstyrelsens ledamöter 2021

Ordinarie ledamöter
Anja Hirdman
Marina Dahlquist
Peter Erell

prefekt i tjänsten/ordförande
stf prefekt i tjänsten
administrativ chef, adjungerad
(ej rösträtt)

Anna Sofia Rossholm
Malin Wahlberg
Paula von Wachenfeldt
Mattias Ekman
Maria Nilsson
Anna Roosvall

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

Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

IMS TA-personal
IMS TA-personal

Suppleanter
Bo Florin
Marie Ulväng
Andreas Widholm
Mattias Johannesson

IMS Lärare/forskare (FILM)
IMS Lärare/forskare (MODE)
IMS Lärare/forskare (JMK)
IMS TA-personal

OBS! SUS representanter har ännu inte utsetts för 2021.
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3. Personal
Föredragande: Ester Pollack
•
•
•
•
•

§5. Beslut

har anställts som adjunkt i journalistik (75%)
med början den 1 januari 2021
12 sökande till deltidsvikariat som adjunkt/radiolärare.
Ett 60%-vikariat i MKV är utlyst.
Sakkunnigutlåtanden för modelektoratet har ännu inte
kommit in.
50 sökanden till de två filmlektoraten och sakkunniga
är utsedda.

1. Antagning av doktorander i filmvetenskap samt förslag till
handledare (se kallelsens bilaga 4)
Föredragande: Ester Pollack
Antal sökande: 49 varav 38 var behöriga.
Institutionsstyrelsen beslutar att anta två doktorander i
filmvetenskap enligt kallelsens bilaga med följande handledare
(se nedan).
•
Projekt: ”Logistical locomotion: Algorimages,
Circulation, Information”
Huvudhandledare: Trond Lundemo. Handledare: John
Sundholm.
•
Projekt: “‘I want to be a lesbian icon’ Constructing
and (Re)Negotiating Queer Female Stardom in the Age
of Visibility”
Huvudhandledare: Anna-Sofia Rossholm. Handledare:
Malin Wahlberg.
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2. Antagning av doktorander i modevetenskap samt förslag till
handledare (se kallelsens bilaga 5)
Föredragande: John Sundholm
Antal sökande: 37
Institutionsstyrelsen beslutar att anta två doktorander i
modevetenskap enligt kallelsens bilaga med följande
handledare (se nedan).
•
Projekt: “Sustainability in a post-pandemic era.
Onshoring and Reshoring in the fashion industry”
Huvudhandledare: Klas Nyberg. Handledare: Marie
Ulväng.
•
Projekt: “The Sustainability Myth”
Huvudhandledare: Paula von Wachenfeldt. Handledare:
Marie Ulväng.

3. Examinatorer vt 2021 (se kallelsens bilaga 6)
Föredragande: Peter Erell
Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa examinatorer för
vt 2021 enligt kallelsens bilaga.
Kommentar till beslutet: Beslut om examinator för
MKV II/Populärkulturella världar kommer fattas på
institutionsstyrelsens möte 2021-02-03.
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4. Beslut om anhållan om inrättande av kurs samt beslut om
fastställande av FS1810
(se kallelsens bilaga 7-8)
Föredragande: Paula von Wachenfeldt
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska
fakultetsnämnden om inrättande av kursen FS1810 Mode och
hållbarhet 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.
Samtidigt gjordes en mindre justering av rubriken som också
godkändes av IS.
Kallelsens rubrik: Beslut om anhållan om inrättande samt
fastställande av kursplan FS1810
Justerades till: Beslut om anhållan om inrättande av kurs samt
beslut om fastställande av FS1810

§6. Diskussion

§7. Övriga frågor

–

Inga övriga frågor hade inkommit.
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§8. Mötet avslutas

Avgående ordförande John Sundholm, prefekt, och Ester Pollack,
ställföreträdande prefekt, tackade institutionsstyrelsen för ett gott
samarbete. Och de avtackades med blommor av tillträdande prefekt
Anja Hirdman som uppskattat deras ”lysande prefektskap” och
”föredömligt korta institutionsstyrelsemöten”.
Mötet avslutades.

Kommande möten:

Institutionsstyrelsens kommande sammanträden under vt 2021:
•
•
•
•
•

Onsdag 3 februari 13:00-15:00
Onsdag 3 mars 13:00-15:00
Onsdag 7 april 13:00-15:00
Onsdag 5 maj 13:00-15:00
Onsdag 2 juni 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:

Anja Hirdman

Lisa Chröisty

Bilagor
(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se 25 nov. 2020 13:14).

