
 

Styrelsemöte vid Institutionen för freds- och konfliktforskning 

Torsdagen den 11 mars 2021, kl. 10.15-12.00. Mötet genomfördes via Zoom.  

  

 
Närvarande   

Ashok Swain, prefekt, ordförande  

Helena Millroth, sekreterare 

Gabrielle Lövquist, TA, suppleant 

Erika Forsberg, forskare/lärare, ordinarie  

Håvard Hegre, forskare/lärare, ordinarie 

Hanne Fjelde, forskare/lärare, ordinarie 

Corinne Bara, forskare/lärare, suppleant  

Jenniina Kotajoki, doktorand, suppleant 

Mihai Croicu, doktorand, ordinarie 

Elsa Solvin, student (kandidat), ordinarie  

Per Risberg, student (kandidat), ordinarie  

Linus Bäcklund, inbjuden gäst 

  

  

§1 Mötet öppnandes 

 

§2 Val av sekreterare och justeringsperson 

Helena Millroth valdes till sekreterare och Gabrielle Lövquist valdes till justeringsperson. 

§3 Prefektens rapport 

- Det är en ökning av antal personer smittade med Covid19, både inom Uppsala 

universitet och i samhället i stort. Det är därför fortsatt viktigt att vi håller distans och 

arbetar hemifrån om vi kan.  
- Erik Melander rekryteras som den nya lärostolsprofessorn vid institutionen.  

- Två ärenden om befordran till professor har lämnats in av två av institutionens 

lektorer.  

- I rekryteringen av en universitetslektor och en biträdande lektor, pågår arbetet med att 

ta fram förslag på sakkunniga. Förslaget kommer inom kort att skickas till fakulteten. 

- Fakulteten har beslutat att vid behov, kan de finansiellt stödja doktorander som i sin 

ISP, framför covid19-relaterade anledningar till prolongation.  

- Uppdatering kring Alva Myrdal Center (AMC); en riskanalys har tillsammans med 

dekan genomförts, där input insamlad av institutionens skyddsombud, diskuterades. 

Vidare har även en MBL-förhandling hållits där fackförbunden fick komma med 

input och frågor. Nästa steg i processen är rektorsbeslut. 

- Lönerevisionen för 2020 är fortfarande pågående, är dock  i slutskedet. 

- Studentvolontärer diskuterades vid förra styrelsemötet. Diskutera gärna detta även 

framöver, speciellt med hänsyn till varför vill vi ha det? Och hur ska vi i så fall ha 

det? 

- För att bättre kunna hantera bemanningen av kurser framöver, föreslår prefekten att 

forskar/lärar-korporationen (främst med hänsyn till lärare och professorer), diskuterar 

och kommer med ett förslag på hur stor andelen undervisning bör vara, samt hur 

mycket administration som permanenta lärare bör ta sig an.  

 

 

 



 

§4 Rapport från korporationerna 

- TA: Inget att rapportera. 

- Forskare/lärare: Diskuterade byte av skyddsombud samt tillsättning av 

miljöombud. Diskuterade vidare student volontärer.  

- Doktorander: Diskuterade situationen där fakulteten eventuellt kan komma att 

finansiellt stötta doktorander, som i sin ISP efterfrågar prolongation på grund av 

Covid19. 

- Studenterna: Inget att rapportera. 
  

 

§5 Verksamhetsberättelse (underlag bifogas; beslutspunkt) 

Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen. Mindre justeringar kommer att skickas till 

biträdande prefekt.  

 

§6 Övriga frågor 

Frågan gällande läsplattor och om institutionen kan betala för detta. Prefekten menar att de 

forskare som har medel i sitt projekt vilka kan användas till inköp av läsplatta kan använda 

dessa till det ändamålet. Doktorander som har supportmedel, kan även de använda dessa till 

inköp av läsplatta. För eventuella frågor gällande projektmedel eller supportmedel, ska dessa 

hänvisas till institutionens ekonom Linus Bäcklund.   

 

Inför nästa styrelsemöte kommer prefektutskottet att diskutera vad som kan tänkas behöva 

göras för att underlätta en omställning från hemmaarbete till kontorsarbete för de anställda 

vid slutet av pandemin. 

 

Nästa styrelsemöte är 6 maj kl. 10.15-12.00.  

 

 

Mötet avslutades.   

 

 

Uppsala, 11 mars 2021    

         

                                                                                      

_________________       ___________________                _____________________ 

 

Ashok Swain         Helena Millroth                   Gabrielle Lövquist 

Prefekt         Sekreterare                   Justeringsperson 
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