
Styrelsemöte vid Institutionen för freds- och konfliktforskning  

Torsdagen den 2 september 2021, kl. 10.15 - 12.00. Mötet genomfördes via Zoom.   

 

Närvarande  

Ashok Swain, prefekt, ordförande   

Håvard Hegre, forskare/lärare, ordinarie   

Erika Forsberg, forskare/lärare, ordinarie   

Emma Elfversson, forskare/lärare, ordinarie  

Hanne Fjelde, forskare/lärare, ordinarie  

Jenniina Kotajoki, doktorand, suppleant  

Inge Volleberg, student, masterprogrammet 

Kris Pratt, student, masterprogrammet 

Linus Bäcklund, ekonom 

TA-korporationen hade ingen TA representant närvarande men anteckningar från TA-

korporationsmötet har lämnats till prefekten innan styrelsemötet.  

 

§1 Mötet öppnandes  

 

§2 Val av sekreterare och justeringsperson  

Helena Millroth valdes till sekreterare och Hanne Fjelde valdes till justeringsperson.  

§3 Prefektens rapport  

- Rekryteringen av universitetslektor och biträdande universitetslektor blev klar innan 

sommaren; Nina von Uexkull anställs som universitetslektor, Kathleen Klaus and Sophia 

Hatz anställs som biträdande universitetslektorer.  

- Institutionen har anställt en administratör som ska arbeta både inom Alva Myrdal Center 

och Rotary Peace Center.  

- Institutionens nuvarande Rotary direktör kommer att avstå från sitt uppdrag per 31 

december 2021. Nina von Uexkull, nyligen anställd universitetslektor, kommer att ta över 

uppdraget från och med 1 January 2022. 

- Institutionen ska i höst rekrytera en ny kommunikatör, för en tillsvidareanställning på 

heltid, med start så snart som möjligt. Annonsen kommer att publiceras inom kort.   

- Institutionens arbetsmiljögrupp, i samarbete med institutionens skyddsombud, skickade 

under juni 2021, ut en enkät till alla anställda vid institutionen. Syftet med enkäten var att 

göra en riskanalys inför ett eventuellt återgående till intuitionens lokaler under hösten 

2021. Arbetsmiljögruppen har sammanställt resultatet och skickat ut det till alla anställda 

vid institutionen. Arbetsmiljögruppen har i resultatet även angett rekommendationer för 

fortsatt arbete, vilket institutionens ledning kommer att arbeta vidare med.   

 

 

 

 



§4 Rapport från korporationerna  

- TA: Gruppen har diskuterat punkterna på agendan, men har inget annat att rapportera. 

- Forskare/lärare: Gruppen har diskuterat punkterna på agendan samt pratat om institutionens 

framtida speaker series möten, vilka kommer att bli hybrid-möten och erbjudas efter uppehållet 

hösten 2021. 

- Doktorander: Gruppen har diskuterat agendan, men har inget annat att rapportera. 

- Studenterna: Studenterna gick på som nya representanter samma vecka som styrelsemötet och 

har inte hunnit ha något studentmöte än. 

§5 Hybridmöten (dokument bifogat) 

För att ta vara på de erfarenheter och lärdomar vi samlat på oss under pandemin, har ett flertal 

kollegor på institutionen samlat in och sammanställt deras olika erfarenheter från att ha haft 

digitala och fysiska möten. Dokumentet ska ses som en källa till inspiration och som ett levande 

dokument. Framöver bör vi utvärdera vad som finns och ej finns i form av tekniska 

lösningar/utrustning, både på både institutionsnivå men även inom resten av universitetet, för att 

underlätta för framtida möten och konferenser.  

 

§6 Fastställande av valkommitté inför val till styrelsen.  

Styrelsen ska inom kort välja nya representanter till styrelsen från forskar/lärar-korporationen 

samt från TA korporationerna. Styrelsen behöver därför välja en valkommitté som hjälper till 

med valprocessen. Korporationerna har inför styrelsemötet bestämt en varsin representant; Anton 

Ruus från TA-korporationen och Lisa Hultman, från forskar/lärarkorporationen.  

Styrelsen godkände de föreslagna kandidaterna, vilka nu utgör valkommittén. Helena Millroth 

och Susanne Olsson, från institutionens administration, kommer även att delta i valkommittén.  

 

§7 Övriga frågor  

Nästa styrelsemöte är 21 oktober 2021, kl. 10.15-12.00.   

Mötet avslutades.   

Uppsala, 2 september 2021                                                

                   

              

 

 

_________________   ___________________  _____________________  

Ashok Swain    Helena Millroth   Hanne Fjelde  

Prefekt    Sekreterare    Justeringsperson 
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