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§ Ärende       Beslut 

    
 
0 Adjungering till AUs sammanträden. 

Jfr § 3 A 
På grund av att Fredrik Lindström av Rektor utsetts till 
tf dekanus för CTR under 2007 beslutar AU  
 
att adjungera Fredrik Lindström till AUs sammanträden 
under samma period. 

   
1 Utseende av justeringsperson. Eva Wiberg utses. 
   
2 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följande 

tillägg: Punkten 13: Ev. utlysning av anställning som 
områdesstudievägledare och utlysning av områdets ar-
betslivskoordinator. 

   
3 Meddelanden. 

 
Rektorsbeslut ang. tf dekan, bilaga § 3 A; 
Rektorsbeslut ang.   tillsättning av ledamöter i 
LUHM, bilaga § 3B;  
Inbjudan från Rektorsämbetet att anmäla intresse 
för uppdraget som föreståndare för Mellanöstern-
centrum, bilaga § 3 C; 
Nytt kopieringsavtal, bilaga § 3 D;  
Sammanfattning av utbildningar från personal-
enheten VT 2007, bilaga § 3 E; 
Information om rekryteringsgrupper, bilaga § 3 
F. 
 
Dnr I A214 6958/2006 
Dnr I A29 6090/2006 
Dnr PA 2007/37 

Kanslichefen går igenom protokollet från AUs samman-
träde 2006-11-29. Protokollet läggs härefter till hand-
lingarna.  
 
Ordföranden meddelar att Werner G. Jeanrond även 
fortsättningsvis kommer att vara ordförande i HT-
områdets forskarutbildningsnämnd och ledamot i HT-
områdets forskningsnämnd.  
 
Ordföranden rapporterar att förhandlingarna med RJ 
resulterat i att ersättning för overheadkostnaderna under 
2007 utgår med 30,4% inkl. moms. Inför 2008 skall 
denna överenskommelse omförhandlas på såväl befintli-
ga projektanslag som nytillkommande. 
 
Ordföranden informerar om ett rektorsbeslut med en 
intresseanmälan från Lunds universitets om att ansvara 
för Swedish National Data Archives. 
 
Kanslichefen meddelar att ett nytt kopieringsavtal slutits 
för 2007. 
 
Vidare informeras om Lunds universitets satsning på 
Ledarskapsutbildningar för samtliga ledare inom univer-
sitetet.  
 
HT-områdets informationsansvariga sitter med i en 
arbetsgrupp som skall se över studentrekrytering, natio-
nellt och internationellt, vid Lunds universitet. 
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§ Ärende       Beslut 

    
3 
fort 

Meddelanden, forts.  Bitr kanslichefen redogör för de pågående samtalen med 
planeringsenheten gällande de kvalitetsförstärkningsme-
del som tillfallit Lunds universitet. 
 
Diskussioner har påbörjats vad gäller utlysning av an-
ställningar som områdesstyrelsen p g a den ekonomiska 
situationen i slutet av 2006 lät frysa.  
 
Slutligen diskuteras vårterminens ansökningsstatistik 
som visar på ytterligare försämrat söktryck till utbild-
ningarna inom HT och inom Lunds universitet i sin 
helhet.  

   
4 Informationspunkt: Preliminärt bokslut för 2006.

 
Föredragande: Bitr kanslichefen 

Bitr kanslichefen går igenom det preliminära bokslutet, 
som sammanlagt kommer att visa ett överskott för 
2006.  
 
Bitr kanslichefen meddelar även att genomströmnings-
siffrorna för 2006 är mycket goda.  

   
5 Utseende av ordförande i teologiska och religi-

onsvetenskapliga lärarförslagsnämnden. 
 
Föredragande: Kanslichefen. 
 
Avsägelse från Werner G. Jeanrond, bilaga § 5. 
 
Dnr HT 2007/37 

AU beslutar 
 
att entlediga Werner G. Jeanrond från uppdraget som 
ordförande i enlighet med hans ansökan och  
 
att utse Fredrik Lindström till ordförande i teologiska 
och religionsvetenskapliga lärarförslagsnämnden t o m 
2007-12-31. 

   
6 Utseende av ordförande i jämställdhetsnämnden. 

Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-11-29, 
§ 157. 
 
Föredragande: Kanslichefen 
 
 

AU beslutar  
 
att utse Lars Gustaf Andersson till ordförande i HT-
områdets jämställdhetsnämnd under resterande man-
datperiod.  
 
AU beslutar vidare  
 
att uppdra åt Eva Wiberg att tillfråga Peter Sivam om 
han är villig åta sig uppdraget som ledamot i nämnden i 
stället för Lars Gustaf Andersson. 

   
7 Utseende av ledamot i grundutbildningsnämn-

den.  
  
Föredragande: Kanslichefen 
 
Avsägelse från Fredrik Lindström, bilaga § 7. 
 
Dnr HT 2007/1 
 

AU beslutar 
 
att entlediga Fredrik Lindström från uppdraget som 
ledamot i enlighet med hans ansökan och  
 
att utse Stephan Borgehammar till ledamot i HT-
områdets grundutbildningsnämnd t o m 2007-12-31 
under förutsättning att han accepterar uppdraget. 
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8 Delegationsordning för 2007. 

              
Föredragande: Kanslichefen 
 
Förslag till delegationsordning för 2007, bilaga § 
8 A; 
Förslag till Instruktion för nämnder, nätverk och 
specialansvariga inom HT-området, bilaga § 8 B 
och 
Förslag till arbets- och delegationsordning för 
Kansli HT, bilaga § 8 C. 
 
Dnr HT 2007/40 

Kanslichefen går igenom förslag till revideringar i 2006-
års delegationsordning. 
 
Diskussion. 
 
AU beslutar  
 
att uppdra åt kanslichefen att genomföra ändrigar i 
enlighet med ovanstående diskussion i tid till områdes-
styrelsens sammanträde 2007-01-31. 

   
9 Diskussionspunkt: HT-områdets framtida orga-

nisation. 
 
Föredragande: Ordföranden 
 
Diskussionsunderlag, se akten! 
 
Dnr HT 2007/38 

Diskussion. 
 
AU beslutar bereda ärendet ytterligare samt  
 
att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att samman-
ställa ett utförligare underlag i tid till AUs sammanträde 
2007-02-14. 

   
10 Biblioteksorganisationen inom HT-området. 

 
Föredragande: Ordföranden 
 
Biträdande områdesbibliotekarie – arbetsuppgif-
ter och uppdrag, bilaga § 10 A;  
Förslag om vilka bibliotek som skall ingå i nät-
verket Lunds Universitets Bibliotek, bilaga § 10 
B;  
Förslag om referensgrupp, bilaga § 10 C och 
 
Protokollsutdrag från Historiska institutionens 
styrelsesammanträde 2006-12-15, bilaga § 10 D.
 
Dnr HT 2007/35 

Diskussion. 
 
AU beslutar i enlighet med de förslag som lämnats av 
områdesbibliotekarien. 
 
Områdesordföranden och dekanen för historiska-
filosofiska sektionen har diskuterat frågan om kursbib-
lioteket med Historiska institutionens prefekt. Alla par-
ter är överens om att genomföra flyttningen på planerat 
sätt. 

   
11 Inför arrangerandet av examenshögtid inom HT-

området. 
 
Förslag från Lunds Humanistkår, bilaga § 11. 
 
Dnr HT 2007/39 

AU beslutar  
 
att en första examenshögtid anordnas i början av höst-
terminen 2007 och en andra i mitten av vårterminen 
2008 och att verksamheten därefter utvärderas samt 
 
att uppdra åt Kansli HT att i samarbete med studentkå-
rerna ansvara för arrangerandet av examenshögtider i 
enlighet med förslaget från Lunds Humanistkår. 
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12 TimeEdit – licens och tjänster. 

 
Föredragande: Bitr. kanslichefen. 
 
Förslag, bilaga § 12. 
 
Dnr  

AU beslutar  
 
att godkänna offerten samt  
 
att uppdra åt bitr kanslichefen att gå vidare med ärendet 
och informera berörda parter om innehållet.  
 

   
13 Ev. utlysning av anställning som områdesstudie-

vägledare samt utlysning av områdets arbetslivs-
koordinator. 
 
Föredragande: Kanslichefen 

Kanslichefen redogör för behovet av en resurs som fasta-
re än hittills är knuten till området som områdesstudie-
vägledare.  
 
AU beslutar 
 
att utlysa en anställning som områdesstudievägledare 
(50%).  
 
I konsekvens med budgetbeslutet 2006-12-13 skall en 
resurs knytas till områdets arbetslivsforum. 
 
AU beslutar således  
 
att utlysa en anställning som arbetslivskoordinator 
(100%) inom HT-området. 
 
AU beslutar även  
 
att utbildningsledaren skall vara en samordnande resurs 
för områdesstudievägledaren, arbetslivskoordinatorn 
samt områdets internationella kontor. 

   
14 Avtackning. Magnus Persson tackas för sitt förtjänstfulla och insikts-

fulla arbete i områdesstyrelsen med underorgan. 
 
 
Vid protokollet     
 
 
 
Åsa Thormählen  Gunnel Holm    
 
 
 
 
Justeras:  
 
 
 
Jan Svensson       Eva Wiberg 
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Närvarande   
   
Ledamöter:   
   
Andersson, Greger professor  
Andersson, Ida studeranderepresentant  
Gustavsson, Alexander doktorandrepresentant  
Svensson, Jan professor ordförande  
   
   
Adjungerad ledamot:   
   
Lindström, Fredrik professor  
   
Övriga:   
   
Holm, Gunnel kanslichef  
Josefson, Kristina utbildningsledare §§ 17-18 
Lindberg, Gisela informationsansvarig § 17  
Nilsson, Ingrid studievägledare, SOL § 17 
Norberg, Gunilla controller § 18 
Thormählen, Åsa byråsekreterare sekreterare 
Werner, Håkan bitr. kanslichef  
Wester-Leandersson, Lisbeth informationschef § 17 
   
Frånvarande ledamöter:    
   
Jeanrond, Werner G. professor  
Nurmi, Bo studeranderepresentant  
Wiberg, Eva docent tjänsteresa 
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15 Utseende av justeringsperson. Alexander Gustavsson utses. 
   
16 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följande 

tillägg: Punkten 11: Fråga om central bokning av före-
läsningslokaler inom område HT; Punkten 12: Inledan-
de budgetdiskussion; Punkten 13: Wrangelbiblioteket – 
ett gemensamt hist-filbibliotek och Punkten 14: Fördel-
ning av områdesgemensamma kostnader.  
Punkterna 5 och 6 behandlas före punkten 3. 

   
17 Åtgärder för rekrytering av studenter.  

Jfr protokoll från områdessstyrelsens samman-
träde 2007-01-17, § 12. 
Information om LUs projektplan för nationell 
rekrytering. 
             
Föredragande: Kristina Josefson och Lisbeth Wes-
ter 
 
Förslag, rekryteringsåtgärder på kortare sikt,  
bilaga § 17 A; 
Förslag, rekryteringsåtgärder på längre sikt,  
bilaga § 17 B;  
Förslag, seminarium för studievägledare,  
bilaga § 17 C samt 
Projektplan, nationell rekrytering, bilaga § 17 D.
 
Dnr HT B11 102/2006 
 

Kristina Josefson presenterar förslagen till rekryterings-
åtgärder inom området på kort och lång sikt. 
 
Lisbeth Wester går igenom universitetets projektplan för 
rekryteringsåtgärder som kommer att vidtas centralt. 
 
Diskussion. 
 
AU konstaterar att man i budgeten för 2007 avsatt me-
del för att strukturera och uppdatera områdets hemsida 
och att det på hemsidan skall finnas relevant informa-
tion och tydliga sökvägar till områdets utbildningsut-
bud.  
 
AU beslutar 
 
att godkänna förslaget om rekryteringsåtgärderna på 
kort sikt samt uppdrar åt utbildningsledaren att arbeta 
vidare i enlighet med förslaget; 
 
att uppdra åt utbildningsledaren att gå vidare med för-
slaget om rekryteringsåtgärder på längre sikt med några 
tillägg i enlighet med den förda diskussionen och lägga 
fram en kostnadsberäkning för dessa åtgärder samt 
 
att uppdra åt Grundutbildningsnämnden att, i samråd 
med områdets informationsansvariga, undersöka möj-
ligheterna till annonsering på nätet. 
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18 Inledande budgetdiskussion.  Ingående diskussion. 
 
AU beslutar  
 
att uppdra åt områdesledningen och ekonomichefen att 
föra en diskussion med områdets institutionsledningar 
för att ytterligare tydliggöra den ekonomiska situationen 
i samband med institutionernas pågående budgetarbete; 
 
att uppdra åt områdesledningen och ekonomichefen att 
komplettera ovanstående diskussioner med informa-
tionsmöten för områdets anställda; 
 
att uppdra åt utbildningsledaren att parallellt med ovan-
stående arbeta vidare i enlighet med hennes handlings-
plan för översyn av områdets kursorganisation och –
utbud. 

   
19 Meddelanden. 

 
 

Kanslichefen går igenom protokollet från AUs samman-
träde 2007-01-17. Protokollet läggs härefter till hand-
lingarna. 

   
På kanslichefens förfrågan konstateras att AUs ledamö-
ter delges information från Vetenskapsrådet via HT-
bulletinen.  
 

20 Bordlagt ärende: Utvecklingen av anställningar 
för området med en femårig tidshorisont.  
Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 
2006-05-24, § 67 samt protokoll från AUs sam-
manträden 2006-08-23, § 96 och 2006-11-29, § 
155. 

AU beslutar i enlighet med ordförandens förslag att 
avsluta ärendet. Den ekonomiska situationen gör det 
för närvarande omöjligt att planera på fem års sikt. Den 
långsiktiga planeringen återupptas så snart den ekono-
miska och organisatoriska strukturomvandlingen är 
klar. 

   
21 Angående nedsättning för ledamöter i områdets 

nämnder. 
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-11-01, 
§ 145. 
 
Föredragande: Bitr kanslichefen 
 
Förslag, bilaga § 21. 
 
Dnr HT F2 196/2006 

Ingående diskussion. 
 
AU beslutar 
 
att uppdra åt kanslichefen att komplettera underlaget i 
enlighet med hennes resonemang i den förda diskussio-
nen; 
 
att underlaget därefter skall diskuteras med områdets 
prefekter vid prefektlunchen 2007-03-07 och 
 
att diskutera ärendet i områdesstyrelsen i samband med 
att budgetarbetet påbörjas under våren.  
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22 Organisatorisk förflyttning av basresurs vid SOL-
centrum. 
  
Föredragande: Kanslichefen 
                    
Underlag från SOL-styrelsen, bilaga § 22. 
 
Dnr  

Diskussion. 
 
AU beslutar  
 
att återemittera ärendet till SOL-styrelsen för yttrande 
över möjligheten att istället inrätta en befattning som 
forskningschef knuten till Humanistlaboratoriet och  
 
att uppdra åt Sven Strömqvist att sammanställa ett un-
derlag för diskussion om Humanistlaboratoriets placer-
ing direkt under områdesstyrelsen i egenskap av områ-
desgemensam resurs och att samråda med Stefan Lind-
gren, som för närvarande har ett uppdrag att se över 
områdets IT-organisation. 
 
AU beslutar även  
 
att uppdra åt Forskningsnämnden att snarast möjligt 
presentera ett förslag vad gäller fördelning av områdets 
basresurser.  

   
23 Extern finansiering och fakultetsfinansiering: 

Projekten Språk, gester, bilder i ett semiotiskt 
utvecklingsperspektiv resp. Risk, begrepp och 
historia. 
             
Föredragande: Kanslichefen 
 
Skrivelse, bilaga § 23. 
 
Dnr HT B11 102/2006 
 

AU konstaterar att dispositionsrätten för Risk, Begrepp 
och Historia förlängts och att projektet kan bära de 
kostnader som återges i skrivelsen. 
 
AU beslutar 
 
att de kostnader som uppkommit i projektet Språk, 
gester, bilder för förlängning av doktorandanställning 
och som inte kan bäras av projektet skall täckas av medel 
ur områdets särskilda forskningsresurs. 
 
AU beslutar även på förekommen anledning 
 
att ekonomichefen och forskningsnämndens sekreterare 
skall kontaktas för godkännande av finansieringsplanen 
innan externa medel mottages. 
 
Vidare uppdras åt fakultetssekreterarna att löpande 
uppdatera förteckningen över var i utbildningen de 
externfinansierade doktoranderna befinner sig, vilkas 
fjärde år skall finansieras av fakultetsmedel. Dessa för-
teckningar skall beaktas i budgetarbetet. 
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24 Utseende av ledamot i ledningsgruppen för jäm-
ställdhetsarbete vid Lunds universitet. 
 
Föredragande: Sekreteraren 
 
 

Britt-Inger Johansson har avsagt sig uppdraget p g a att 
hon erhållit en anställning som universitetslektor i Upp-
sala. Området har av Personalenheten anmodats att 
inkomma med förslag till ny ledamot. Förslaget skall 
innehålla namn på en kvinna och en man. Beslut om 
ledamotskapet fattas av Rektor.  
 
AU beslutar  
 
att uppdra åt ordföranden att lämna förslag till ledamö-
ter i ledningsgruppen när ärendet är berett. 

   
 

25 HT-områdets framtida organisation.  
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-01-17, 
§ 9. 
 
Föredragande: Ordföranden och kanslichefen 
 
PM, se akten! 
 
Dnr HT 2007/38 

AU beslutar  
 
att föreslå områdesstyrelsen att gå vidare i enlighet med 
förslaget. 
 
Ärendet behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 
2007-02-28. 

   
26 Fråga om central bokning av föreläsningslokaler 

inom område HT. 
Jfr budgetbeslut 2006-12-13, § 124. 
 
Föredragande: Bitr kanslichefen 
 
Förslag, bilaga § 26. 
 
Dnr HT B11 102/2006 
 

AU beslutar 
 
att uppdra åt Kansli HT att initiera en diskussion i om-
rådets studierektorsnätverk för att inhämta synpunkter 
på förslaget.  
 
Ärendet behandlas därefter återigen i AU.  
 
 

   
27 Wrangelbiblioteket – ett gemensamt hist-

filbibliotek. 
 
Skrivelse från områdesbibliotekarien, bilaga § 
27. 
 
Dnr HT B11 102/2006 
 

AU beslutar 
 
att uppdra åt Greger Andersson, Catta Torhell och 
kansliets ekonomiavdelning att utreda de ekonomiska 
(vilka kostnader som uppstår och hur de skall fördelas) 
och organisatoriska konsekvenserna av förslaget. 
 
Ärendet behandlas vid AUs sammanträde 2007-03-14. 

   
28 Fördelning av områdets gemensamma kostnader. 

Jfr budgetbeslut 2006-12-13, § 124. 
 
Dnr HT B11 102/2006 
 

AU konstaterar att institutionernas personalplaner inte 
föranleder en förändring av budgetbeslutet 2006-12-13. 
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Vid protokollet     
 
 
 
Åsa Thormählen  Gunnel Holm    
 
 
 
 
Justeras:  
 
 
 
Jan Svensson       Alexander Gustavsson 
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Närvarande   
   
Ledamöter:   
   
Andersson, Greger professor  
Andersson, Ida studeranderepresentant  
Gustavsson, Alexander doktorandrepresentant ej § 43 
Nurmi, Bo studeranderepresentant  
Svensson, Jan professor ordförande  
Wiberg, Eva docent  
   
Adjungerad ledamot:   
   
Lindström, Fredrik professor  
   
Övriga:   
   
Holm, Gunnel kanslichef  
Thormählen, Åsa byråsekreterare sekreterare 
   
Frånvarande ledamöter:    
   
Jeanrond, Werner G. professor  
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29 Utseende av justeringsperson. Bo Nurmi utses. 
   
30 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följande 

tillägg: Punkten 14: Finansiering av forskarassistenturer 
vid SOL-centrum och Punkten 15: Oscar II:s stipendi-
um. 

   
31  Meddelanden. 

 
Dnr PLAN 2007/10 

Kanslichefen går igenom protokollet från AUs samman-
träde 2007-02-14. Protokollet läggs härefter till hand-
lingarna. 
 
Kanslichefen redogör för diskussionerna förda vid den 
senaste prefektlunchen bl a rörande principerna för 
nedsättning för ledamöter i områdets nämnder (jfr pro-
tokoll från AUs sammanträde 2007-02-14, § 21). 
 
Lunds universitet håller öppet hus med studentmässa 
2007-03-18. 
 
Kanslichefen informerar om att universitetets årsredo-
visning finns tillgänglig på nätet samt i tryckt version 
(både på svenska och på engelska).  
 
Ordföranden inledde en diskussion angående uppfölj-
ning av stormötena och det fortsatta arbetet med HT-
områdets framtida kursorganisation.  
 
Kanslichefen delar ut Lunds universitets prognos över 
beräknat utfall för budgetåren 2007-2010 på anslag för 
grundläggande utbildning.  
 
Greger Andersson informerar om sammanträde med 
styrgruppen för VentureLab där han ingår som områ-
dets representant. 

   
32 Utseende av ledamot i områdets miljönämnd. 

 
Dnr HT 2007/129 

Leif Stenberg har avsagt sig ledamotskapet i områdets 
miljönämnd p g a tidsbrist.  
 
AU beslutar  
 
att utse Antoon Geels till ny ledamot i områdets miljö-
nämnd.  

   
33 Pro Futura III 

 
 

AU beslutar  
 
att hänskjuta ärendet till områdesstyrelsens sammanträ-
de 2007-03-28 
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Arbetsutskottet  
 
     
§ Ärende       Beslut 

    
34 Wrangelbiblioteket – ett gemensamt hist-

filbibliotek. 
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-02-14, 
§ 27. 
 
Föredragande: Greger Andersson 
 
Förslag, bilaga § 34. 
 
Dnr HT B11 102/2006 

Diskussion. 
 
AU beslutar i enlighet med förslaget 
 
att uppdra åt Greger Andersson och Catta Torhell att få 
till stånd en samförståndslösning med de fyra berörda 
institutionerna vad gäller finansiering av studentdator-
arbetsplatser, personalens arbetsplatser samt viss drift i 
form av telefoner, vaktmästeri och tekniksupport samt  
 
att plan 2 och 3 i Wrangel disponeras av Wrangel-
biblioteket och att nödvändiga justeringar görs i de un-
derlag som reglerar institutionernas lokalytor. 

   
35 Diskussionspunkt: Utbildning i jiddisch.  

Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträ-
den 2006-11-15, § 110 och 2006-12-13, § 122. 
 

Ingående diskussion i anledning av de särskilda medel 
som avsatts för att bedriva utbildningsverksamhet i äm-
net jiddisch vid HT-området. 
 
AU beslutar  
 
att uppdra åt dekanerna att inventera intresse och kom-
petens inom de tre sektionerna samt att under våren 
inbjuda till ett seminarium för att diskutera den framti-
da verksamheten ytterligare.  

   
36 Behörighet och urval till kurser och program på 

avancerad nivå. 
              
Föredragande: Eva Wiberg 
 
Förslag, bilaga § 36 A. 
Riktlinjer, bilaga § 36 B. 
 
Dnr HT 2007/150 

Ingående diskussion. 
 
AU beslutar  
 
att uppdra åt Eva Wiberg, kanslichefen och Ida Anders-
son att göra en språklig omarbetning av dokumentet till 
områdets riktlinjer för behörighet och urval i enlighet 
med den förda diskussionen samt 
 
att utvärdering av utfallet av behörighets- och urvalsbe-
stämmelserna ska genomföras under höstterminen 2008, 
särskilt med avseende på frågan om breddad rekrytering.

   
37 Övergångsregler. 

     
Föredragande: Eva Wiberg 
                    
Förslag, bilaga § 37 A. 
Övergångsregler, bilaga § 37 B. 
 
Dnr HT 2007/114 

Diskussion. 
 
AU beslutar  
 
att med några ändringar fastställa HT-områdets över-
gångsregler i enlighet med förslaget samt 
 
att uppdra åt Eva Wiberg och kanslichefen att genomfö-
ra ändringarna och tillse att informationen sprids till 
berörda inom området.  
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§ Ärende       Beslut 

    
38 Platsgaranti och förtur till masterprogrammen. 

                         
Föredragande: Eva Wiberg 
 
Förslag, bilaga § 38. 
 
Dnr HT 2007/23 

Diskussion. 
 
AU beslutar i enlighet med förslaget: 
 

• platsgaranti för programmets egna studenter 
• förtur för studenter från områdets övriga mas-

terprogram 
• därefter antas studerande från andra områdens 

masterprogram och slutligen  
• antagning av studenter som söker kursen som 

fristående kurs.  
   
39 Anhållan om dispens för att ge språkvetenskapliga 

magisterkurser på avancerad nivå. 
              
Föredragande: Eva Wiberg 
 
Underlag från SOL-styrelsens AU, bilaga § 39. 

AU beslutar  
 
att hänvisa till beslutet ovan (§ 37) med tillägget att 
kursgivning sker i mån av tillgängliga resurser. 

  
Dnr HT2007/114 
 

 

40 Anhållan om dispens för Författarskolan angåen-
de givandet av en fjärde termin. 
     
Föredragande: Eva Wiberg 
 
Underlag från SOL-styrelsens AU, bilaga § 40. 
 
Dnr HT 152/2007 

AU beslutar  
 
att bevilja dispens i enlighet med anhållan.  
 
 

   
41 Masterutbildningar med språkvetenskaplig  

inriktning. 
              
Föredragande: Ordföranden 
 
Protokollsutdrag från SOL-styrelsens AU, bilaga 
§ 41. 
 
Dnr HT 2007/36 

AU beslutar 
 
att bereda SOL-centrum möjlighet att utarbeta två sepa-
rata masterutbildningar: en med språklig och en med 
språkvetenskaplig inriktning.  
 
  
 
 

   
42 Finansiering av forskarassistentur vid SOL-

centrum. 
 
Föredragare: Ordföranden 
 
Underlag, bilaga § 42. 

Ingående diskussion. 
 
AU beslutar 
 
att hänskjuta ärendet till budgetberedningen med beak-
tande av möjligheten att finansiera även undervisningde-
lan med HT-gemansamma medel. 

  
Dnr HT 2007/120 
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§ Ärende       Beslut 

    
43 Oscar II stipendium. 

 
Föredragande: Sekreteraren 
 
Inbjudan, donationsgruppen, bilaga 43 A;  
Förslag, bilagor §§ 43 B-D. 
 
Dnr DON 2007/16 

Alexander Gustavsson anmäler delikatessjäv.  
 
AU beslutar om följande rangordning:  
 
1. Ann Heberlein (etik) – Kränkningar och förlåtelse. 
En etiks studie med hänsyn till föreställningar om offer, 
förövare, skuld och ansvar.  
 
2. Sara Håkansson (engelska) – Narratorial Commen-
tary in the Novels of George Eliot. 
 
3. Tomas Fransson (praktisk teologi) – “Kristi ämbete”: 
Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet 
i Svenska kyrkan. 
 

  
 
Vid protokollet     
 
 
 
Åsa Thormählen  Gunnel Holm    
 
 
 
 
Justeras:  
 
 
 
Jan Svensson       Bo Nurmi 
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Närvarande   
   
Ledamöter:   
   
Andersson, Greger professor ordförande 
Andersson, Ida studeranderepresentant  
Gustavsson, Alexander doktorandrepresentant  
Nurmi, Bo studeranderepresentant  
Wiberg, Eva docent  
   
Adjungerad ledamot:   
   
Lindström, Fredrik professor  
   
Övriga:   
   
Arnrup Thorsbro, Kristina  byråsekreterare  
Holm, Gunnel kanslichef  
Schough, Fredrik universitetslektor § 53 
   
Frånvarande ledamöter:    
   
Svensson, Jan professor tjänsteresa 
Jeanrond, Werner G. professor  
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§ Ärende       Beslut 

    
 
44 Utseende av justeringsperson. Eva Wiberg utses. 
   
45 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av 

punkten 11. Hanteringen av aktuella remisser inom 
HT-området. Ärende 4. behandlas efter ärende 10. 

   
46  Meddelanden. 

 
 

Kanslichefen går igenom protokollet från AUs samman-
träde 2007-03-14. Protokollet läggs härefter till hand-
lingarna. 
 
Kanslichefen delar ut en artikel ur dagens DN av KG 
Hammar om humanioras värde med utgångspunkt i 
Humanist- och teologdagarna och temat Livsviktigt!. 
 
Eva Wiberg informerar om medelsbristförhandlingar 
avseende ämnena litteraturvetenskap, ryska och kinesis-
ka. Samtliga medelsbristförhandlingar är nu genomför-
da. Vidare meddelar hon att Personalansvarsnämnden 
sammanträder under dagen avseende det aktuella jävsfal-
let på SOL. 
 
Ida Andersson informerar om den gemensamma skrivel-
sen till utbildningsministern från studentkårerna inom 
HTJS-området avseende avsaknaden av satsningar på 
högre utbildning i vårpropositionen. 

   
47 Examensbenämningar vid HT-området (för 

grund- och avancerad nivå). 
 
Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro 
 
Förslag, bilaga § 47. 
 
Dnr HT 2007/213 

AU beslutar i enlighet med Grundutbildningsnämndens 
förslag och uppdrar åt Kristina Arnrup Thorsbro att 
sprida informationen inom området samt till berörda 
enheter vid Lunds universitet. 

   
48 Huvudområden inom grundutbildningen. 

 
Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro 
 
Förslag, bilaga § 48 A. 
Beslut, bilaga § 48 B. 
 
Dnr HT 2007/110 

Diskussion. 
 
AU beslutar  
 
att tillsvidare fastställa huvudområden i enlighet med 
Grundutbildningsnämndens förslag samt med rättelser 
till Litteratur-kultur-medier. 
 
AU beslutar vidare  
 
att arbetet med att med att integrera utbildningarna 
måste resultera i förändrade och mer övergripande hu-
vudområden nästa läsår och att det åvilar såväl AU, 
Grundutbildningsnämnden, utbildningsledaren och 
hennes idégrupp samt prefekterna att ansvara för att 
detta arbete bedrivs med erforderlig intensitet. 
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Styrelsen för humaniora Sammanträdesdatum 
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§ Ärende       Beslut 

    
49 Kandidatexamina för språkutbildningar. 

 
Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro 
 
Förslag, bilaga § 49. 
 
Dnr HT G229 171/2006 

Diskussion.  
 
AU beslutar  
 
att föreslå områdesstyrelsen att besluta att nybörjarsprå-
ken ska ha högst fyra terminers studier för kandidatni-
vån. AU menar att en humanistisk utbildning måste ha 
en viss bredd och att så lite som en termin i ett annat 
ämne inte är tillräckligt. Eftersom den nya kandidatex-
amen endast får innehålla sex terminers studier kan mer 
än fyra terminer i ett ämne inte vara aktuellt. 
 
AU menar vidare att områdesstyrelsen bör uppdra åt 
SOL-styrelsen att arbeta med de förändringar av peda-
gogik och kursuppläggning som kan bli nödvändiga 
med anledning av att studierna begränsas till fyra termi-
ner.  

   
50 Ansökningar om Linnébidrag 2007 Jfr protokoll 

från områdesstyrelsens sammanträden 2007-02-
28, § 20 och 2007-04-23, § 45. 
              
Föredragande: Kanslichefen 
 
Förslag, bilaga § 50. 
 
Dnr I B31 6526/2006 

AU beslutar i enlighet med Forskningsnämndens förslag 
 
att rangordna ansökningarna enligt följande: 
 
1. Cognition, Communication and Learning 
2. Center for Cognitive Semiotics 
3. GRIMM 
 
 

   
51 Medel till Humanistlaboratoriet för forsknings-

initiering i samband med den kurs i affärsengels-
ka som utvecklas på uppdrag av Ekonomihögsko-
lan. 
Jfr budgetbeslutet 2006-12-13, § 124. 
     
Föredragande: Kanslichefen 
                    
Förslag, bilaga § 51 
 
Dnr HT B11 102/2006 

AU diskuterar ärendet och beslutar  
 
att föra det vidare för slutgiltigt ställningstagande till 
Områdesstyrelsen. 

   
52 Sammanträdestider för höstterminen 2007. 

 
AU föreslår följande sammanträdestider för områdessty-
relsen och fastställer i konsekvens därmed AUs samman-
träden för höstterminen: 
 
AU                               Områdesstyrelsen 
2007-08-22  
2007-09-05                     2007-09-19 
2007-10-03                     2007-10-17 
2007-10-31                     2007-11-14 
2007-11-28                     2007-12-12 
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§ Ärende       Beslut 

    
53 Uppföljning Alumniundersökning vid HT-

området. 
 
Föredragande: Fredrik Schoug 
 
Rapport, se akten! 
 
Dnr HT G52 66/2006 

Diskussion. 
 
AU konstaterar att rapporten i sig är ett exempel på 
goda humanistiska färdigheter och beslutar 
 
att den definitiva rapporten ska bekantgöras inom om-
rådet genom seminarier mm för att de intressanta resul-
taten ska kunna tillgodogöras i uppläggningen av den 
framtida utbildningen. 

   
54 Hanteringen av aktuella remisser inom HT-

området 
Remisserna kommer att behandlas den 23 maj i Områ-
desstyrelsen. Därefter kommer en MBL-förhandling att 
ske för att beslut ska kunna fattas i styrelsen den 13 juni.
 
Ett internat förbereds under tidig höst med de historisk-
filosofiska institutionerna för att behandla organisatio-
nen inom sektionen. Särskilda medel har tillförts från 
centralförvaltningen för detta. 

   
 
 
Vid protokollet     
 
 
 
Gunnel Holm    
 
 
Justeras:  
 
 
 
Greger Andersson       Eva Wiberg 
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