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Samuel Byrskog professor, prodekan  
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Ronja Lundgren studerande  
Louice Cardell Löfving kommunikatör ej §§ 40-halva § 43 
Anders Persson professor  
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Sanimir Resic docent, prodekan  
Daniel Sandström förläggare   
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Rikard Schönström professor  
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Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande 
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Gunnel Holm kanslichef  
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§ Ärende Beslut 
   
37. Utseende av justeringsperson. Ronja Lundgren utses. 
   
38. Fastställande av dagordningen. Kallelsen fastställs i utsänt skick. 
   
39. Delårsrapport per den 30 juni 2015 samt 

prognos för verksamhetsåret 2015 avseende 
HT-fakulteterna. 
 
Föredragande: ekonomichefen 
 
Protokollsutdrag från AU samt delårsrapport 
mm, bilagor § 39 A-G 
 
Dnr STYR 2015/866 

Ekonomichefen föredrar delårsrapporten. 
 
HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första 
halvåret 2015 på -15 146 tkr. Justerat för semester-
löneskulden om 13 298 tkr ligger resultatet därmed 
på -1 848 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än 
periodens budget, som ligger på -14 591 tkr. 
 
HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar 
ett underskott på -19 775 tkr för 2015, vilket är 
5 250 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen 
bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbild-
ningsuppdrag. Verksamheten grundutbildning 
beräknas göra ett helårsresultat om -7 272 tkr och 
prognosen för verksamheten forskning/ forskar-
utbildning visar ett resultat om-12 503 tkr för 
helåret. Osäkerhetsfaktorer är främst utvecklingen 
av bidragsintäkterna och personalkostnaderna. 
 
Helhetsbedömningen är att verksamhet och 
ekonomi följer beslutad planering och budget. 
 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa 
delårsrapporten för första halvåret 2015. 

   
40. Avslut Projekt LUX – information (se även 

FS 141217 § 222). 
 
Föredragande: ekonomichefen och dekanus 
 
PM och sammanställning, bilagor § 40 A-B 
 
Dnr V 2014/223 

Dekanus med flera konstaterar i anslutning till en 
powerpointpresentation som sammanfattade 
projektet att det finns en allmän tillfredställelse med 
det färdiga resultatet och med flyttprocessen. 
Fakulteternas projektorganisation var betydelsefull 
för framgången. Ekonomichefen informerar om att 
projektbudgeten höll, t.o.m. med viss marginal. 
 
Flytten till LUX har inneburit förändring i 
samarbetet mellan institutionerna, t.ex. med 
gemensam schemaläggning och husstyrelse. 
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40. Avslut Projekt LUX – information (se även 
FS 141217 § 222) (forts). 
 
 

Styrelsen informeras om att en arbetsgrupp ska 
besöka Statens konstråd för beslut om vilken konst 
som ska pryda de allmänna utrymmena. Ett litet 
häfte som förklarar bakgrunden till konstnären 
Annika Ström Melins sentenser ska utarbetas och 
finnas tillgänglig t.ex. vid receptionen. 
 
Det är nu snart tio år sedan SOL invigdes och en 
välbehövlig upprustning av AV-utrustning kommer 
att ske successivt. 

   
41. Vårens sammanträden. 

 
Protokollsutdrag från AU, bilaga § 41 

Fakultetsstyrelsens sammanträden under våren äger 
rum 27 januari, 30 mars och 1 juni. 
Fakultetsstyrelsen ska besöka LU:s 
Corvidkognitionsstation i anslutning till 
junisammanträdet. 

   
42. Utseende av tillfällig ledamot i GU-

nämnden. 
 
Föredragande: kanslichefen 
 
Gällande förteckning samt valberedningens 
förslag, bilagor § 42 A-B 

Fakultetsstyrelsen utser Karin Salomonsson som 
tillfällig ledamot i GU-nämnden från och med 
oktober 2015 till och med mars 2016. 
 
Karin Salomonsson deltar inte i beslutet. 

   
43. Remiss: Högre utbildning under tjugo år – 

diskussion. 
 
Föredragande: Sanimir Resic och 
kanslichefen 
 
Sammanfattning och powerpoint-
presentation, bilagor § 43 A-B 
 
Dnr V 2015/1298 
U2015/03787/UH 

Diskussion. 
 
Styrelsen konstaterar att remissen är utskickad till 
alla institutionen och till HTDR samt HTS.  
 
AU kommer att avge HT-fakulteternas yttrande som 
ska inlämnas den 21 oktober. I yttrandet inarbetas de 
synpunkter som framkommit under diskussionen.  
 

   
44. Föregående protokoll. Läggs till handlingarna med kommentarer på 

enskilda punkter. 
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45. Meddelanden. 
 
Meddelandeförteckning jämte bilagor,  
bilaga § 45 
 
dnr P 2015/972 dnr V 2015/935 
dnr LS 2012/430 dnr V 2015/928 
dnr STYR 2015/548 dnr STYR 2015/549 
dnr STYR 2015/556 dnr STYR 2015/738 
dnr STYR 2015/739 dnr STYR 2015/690 
dnr STYR 2015/691 dnr STYR 2015/691 
dnr U 2015/279 dnr U 2014/227 
dnr STYR 2015/742 dnr STYR 2015/808 
dnr P 2015/2107 dnr P 2015/807 
dnr STYR 2015/835 dnr STYR 2015/670 
dnr STYR 2015/632 dnr LS 2013/344 
dnr STYR 2015/471  

Läggs till handlingarna med kommentarer på 
enskilda punkter. 

   
46. Information från dekanus. Dekanus informerar om att Sverige ännu inte har en 

nationell plan för användningen av ESS till skillnad 
från t.ex. Danmark.  

   
47. Information från verksamhetsnämnderna. 

 
Protokoll från GU- och FU-nämnden,  
bilagor § 47 A-B 

Samuel Byrskog informerar om att UKÄ:s 
pilotutvärdering av religionshistoria löper på. Vidare 
informeras om att FU-nämnden ska se över vilka 
forskarutbildningsämnen som är vilande och ev. kan 
läggas ner så att inte en UKÄ:utvärdering sker i 
onödan samt att introduktionskursen för nyantagna 
doktorander för första gången ska ges på engelska. 
 
Sanimir Resic meddelar att GU-nämnden har höstens 
första sammanträde den 10 september då bl.a. 
lärplattformar och alumniarbete ska diskuteras inför 
ett enkätutskick till institutionerna. 
 
Johannes Persson informerar om att Katarina 
Bernhardsson har besökt FO-nämnden om projektet 
Kriterium. Kriterium är ett lärosätessamarbete mellan 
Göteborg, Lund och Uppsala, som i ett pilotprojekt 
2015-2017 vill skapa ett system för Peer review-
granskning av vetenskapliga monografier och  
antologier i Sverige. I samarbetet deltar också VR,  
RJ och KB.  
 

 
 
 
 
Vid protokollet  
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Marina Rochester Gunnel Holm 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Lynn Åkesson  Ronja Lundgren  
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