1 (5)

Protokoll,
2021-05-05

Nr. 4/2021

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS
Tid och plats:

onsdag 5 maj 13:00-15:00 via e-mötestjänsten Zoom

Närvarande:

Ordinarie ledamöter
Anja Hirdman
Marina Dahlquist
Peter Erell

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)

Sofia Örndahl-Lindqvist
Nikita Zabzine
Petrus Dahlbeck
Barbara Pol

IMS Studenter grund/avancerad (SUS)
IMS Studenter grund/avancerad (SUS)
IMS TA-personal
IMS TA-personal

Suppleanter
Marie Ulväng

Protokollförare:

Stockholms universitet
Box 27 861, 115 93 STOCKHOLM

Prefekt i tjänsten/ordförande
Stf prefekt i tjänsten

Svante Emanuelli

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

IMS Lärare/forskare (MODE)
(Utnyttjar sin närvaro- och yttranderätt
parallellt med att ordinarie ledamot
deltar).
Kommunikatör (ej rösträtt)

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

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.

§2. Utseende av
justeringspersoner

Utsågs Sofia Örndahl-Lindqvist samt Nikita Zabzine, styrelsens
representanter för IMS studenter grund/avancerad (SUS).

§3. Föregående
protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
Föregående protokoll från den 7 april 2021 skickades ut med
kallelse till personal@ims.su.se den 28 april 2021
(se kallelsens bilaga 1).

§4. Anmälan av

a) Prefektbeslut gällande avsteg från kursplaner:
examinationsformer (se kallelsens bilaga 2)
Anja Hirdman informerade om det prefektbeslut som medger
att salstentamen kan ”ersättas av hemtentamen i syfte att
minska spridningen av Covid-19” vid IMS under vt 2021.
b) Arbetsmiljö och lika villkor (se kallelsens bilaga 3)
Det uppdaterade dokumentet Arbetsmiljö och lika villkor,
beskriver hur institutionen hanterar bl.a. kränkande behandling,
diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.
c) Genomförda disputationer
Marina L. Dahlquist, redogjorde för de disputationer som
hittills avklarats i år:
•
•

5 februari 2021 Ethical Encounters (journalistik)
11 mars 2021 Gallery Experience (filmvetenskap)

3 (5)

§5. Informationspunkter

1. Information från prefekterna
Vid prefektråd och fakultetsnämndsmöte togs bland annat
följande upp:
•

HumFak upplever att vissa HÅS-prognoser som inkommit
från institutionshåll varit lite väl optimistiska.

•

Särskilda medel har gjorts tillgängliga för satsningar på
sommarkurser.

•

Arbetet med digitala Individuella studieplaner, ISP, är
försenat – då de egentligen skulle ha varit färdiga i höstas.

•

IT. Nytt antivirusskydd ska installeras i samtliga datorer.

•

Rekrytering pågår av en ny universitetsdirektör och ny
ekonomichef vid universitetet.

•

Fakultetens åtgärdsplan för 2021-22 diskuterades.

•

Dessutom diskuterades bl.a. hållbarhetsfrågor och striktare
rekommendationer för inrikesflyg i tjänsten.

•

Universitetet arbetar med att ta fram ett eget
kvalitetssäkringssystem – då lärosätet föredrar att
säkerställa detta via ett internt kvalitetsarbete.

•

Tidpunkten för kvalitetsvärderingar är preliminärt
vt 2023 för Forskarutbildingar, och vt 2024 för
grundutbildningar.

•

Coronaläget: Det sista datumet för när studenterna ska ha
informerats om den första delen av höstterminens
undervisning, har flyttats fram till den 21 maj.
Informationen kommer ske via institutionens webbsida.

•

Fakulteten har reviderat våra Allmänna Studieplaner, ASP,
för forskarutbildningen då IMS och några andra
institutioner saknat information om tillgodoräknanden
i sina ASP:ar.
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•

Marina L. Dahlquist meddelade att Filmvetenskapen utsett
två nya sakkunniga för de två utlysta filmlektoraten. De två
sakkunniga är:
o
o

Prof.
Professor

, Århus universitet
, University of Turku.

2. Information från administrative chefen
•

Peter Erell berättade att Arbetsmiljöverket, AV, avser att
genomföra en tillsyn på Filmvetenskapen, som uppföljning
till tidigare inspektion av Institutionen för filmvetenskap.
Kränkande särbehandling och likabehandlingsfrågor
kommer vara i fokus för undersökningen. Universitetet
kommer att assistera IMS i arbetet med att sammanställa ett
underlag till AV.

•

SUHF-modellen kommer att sjösättas vid IMS.
”Ekonomiprojektet har i uppdrag att införa en effektiv och
enhetlig hantering av SUHF-modellen på universitetet.
Arbetet sker i dialog med medarbetare (…) för att
säkerställa att en framtida hantering tillgodoser såväl
interna behov som externa krav utifrån den nya
redovisningsplanen och ett nytt ekonomisystem”. (su.se)

3. Information från lärarrepresentanter
•

Lärarrepresentanten meddelade information från
studierektorsmötet där frågan om beslutsgången för kurser
och läskurser inom Forskarutbildningen diskuterades.

4. Information från studeranderepresentanter
•

Nikita Zabzine berättade att Studentrådet sammanträtt den
3 maj. Och att det snart stundar ett kårval.

•

Han påpekade även att studenterna föredrar direktsända
Zoom-föreläsningar snarare än förinspelade föreläsningar
och färdiga föreläsningsanteckningar (i form av pdf:er).
Särskilt då direktsända föreläsningar mer efterliknar en
traditionell föreläsningssituation. Detta kommer diskuteras
vidare i lärarkollegierna.

5 (5)

§6. Beslut

Inga beslutspunkter har inkommit.

§7. Diskussion

-

§8. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.

§9. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Kommande möten

Nästa sammanträde äger rum via Zoom:
•

Onsdag 2 juni 13:00-15:00

Tidigare styrelseprotokoll finns på ims.su.se/internt

Vid protokollet:

Ordförande:

Svante Emanuelli

Anja Hirdman

Justeras:

Sofia Örndahl-Lindqvist

Nikita Zabzine

Bilagor
(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se DD:MM:ÅÅÅÅ HH:MM).

