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Närvarande   
   
Ledamöter:   
   
Andersson, Greger professor  
Andersson, Ida studeranderepresentant fr o m § 2 
Appelros, Erica universitetslektor  
Brännstedt, Lovisa studeranderepresentant  
Gustavsson, Alexander doktorandrepresentant  
Hedling, Erik professor  
Nurmi, Bo studeranderepresentant  
Svensson, Jan professor ordförande 
Welinder, Björn advokat  
Wiberg, Eva docent  
   
Representanter från personalorganisationer:   
   
Velasco, Victor tekniker  
   
Övriga:   
   
Holm, Gunnel kanslichef  
Josefson, Kristina utbildningskoordinator § 8 
Thormählen, Åsa byråsekreterare sekreterare 
Werner, Håkan bitr kanslichef  
   
Frånvarande ledamöter:   
   
Jeanrond, Werner G. professor  
Ulvros, Eva-Helen universitetslektor tjänsteresa 
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(7) 
Styrelsen för humaniora Sammanträdesdatum 
och teologi 2007-01-31 
 
     
§ Ärende Beslut 
    
 
0 Adjungering till områdesstyrelsens sammanträ-

den. 
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-01-17, 
§§ 1 och 3. 
 

På grund av att Fredrik Lindström av Rektor utsetts till tf 
dekanus för CTR under 2007 beslutar områdesstyrelsen  
 
att adjungera Fredrik Lindström till områdesstyrelsens 
sammanträden under samma period. 

   
1 Utseende av justeringsperson. Greger Andersson utses. 
   
2 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg 

och ändringar: Punkten 9 på den utsända dagordningen 
utgår och punkten 12 kommer att behandlas efter punkten 
8. Punkt 13: Åtgärder för rekrytering av studenter på kort 
och lång sikt; Punkt 14: Konsekvenser av det nya antag-
ningssystemet samt Punkt 15: Ev. internationell utlysning 
av studiestöd vårterminen 2007.  

   
3 Protokoll från områdesstyrelsens föregående 

sammanträde 2006-12-13. 
Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med god-
kännande till handlingarna. 
 
Greger Andersson framför, med anledning av § 130 i 
ovanstående protokoll att han fört muntliga överläggning-
ar med examensavdelningen med anledning av engelsk 
benämning på konstnärlig doktorsexamen. Den engelska 
benämningen är hädanefter: Doctor of philosophy in mu-
sic/fine arts/performing art (förkortning  
Ph d in…). 

   
4 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckningar jämte bilagor, 
bilaga § 4. 
 
Dnr I E343 6095/2006 jfr I E343 1233/2004 
Dnr I E343 6429/2006 jfr I E343 4192/2003 
Dnr HT F61 277/2006 
Dnr HT 2007/9 
Dnr HT B11 181/2006 
Dnr I A35 6215/2006 
Dnr I A35 6219/2006 
Dnr I A9 6380/2006 
Dnr I A4 6963/2006 
Dnr HT B7 172/2006 
Dnr I C6 6894/2006 
Dnr I A5 6708/2006 
Dnr I A5 6707/2006 
Dnr I G9 625/2004 

Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter 
särskilda kommentarer till vissa punkter. 
 

Kanslichefen rapporterar att val förättats i anledning av att 
Margareta Alin avsagt sig uppdraget som externrepresen-
tant. Ny externrepresentant i områdesstyrelsen är Siv 
Holmberg. Hon är idag förvaltningsansvarig vid ett av 
Ideons fastighetsbolag.  

 
Kanslichefen låter i anslutning till AUs protokoll från 
2007-01-17 meddela att Peter Sivam accepterat leda-
motskap i HT-områdets jämställdhetsnämnd mandatperi-
oden ut i stället för Lars Gustaf Andersson, som övertagit 
uppdraget som ordförande i nämnden. 
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5 Information från områdesordföranden. Ordföranden informerar om överläggningar och överens-

kommelser som gjorts med anledning av att kurslitteratur 
inom flera hist-fil-ämnen flyttas till Wrangelbiblioteket.  
 
2007-01-25 medverkade ordföranden och kanslichefen i 
CTRs forskarkollegium för att föra vidare diskussioner om 
situationen vid centrumet i samband med dekanbytet samt 
om alternativa framtida organisationsstrukturer.   
 
Ordföranden meddelar att han har/håller på att besvara 
den ansenliga mängd protester som kommit in till områ-
desstyrelsen med anledning av beslutet om framtiden för 
ämnena klassisk grekiska och latin vid Lunds universitet.  
Svaren innehåller ett tydliggörande av beslutet samt om-
ständigheterna som ledde fram till beslutet 2006-12-13. 
 
Områdesledningen samt ekonomichefen har haft samtal 
med chefen för planeringsenheten samt förvaltningschefen 
vad gäller medel för omstrukturering och kvalitetsutveck-
lingsmedel för HT-områdets vidkommande. 
 
Diskussioner har även förts vad gäller antikmuseets fram-
tid. Önskemålet är att museet (både organisatoriskt och 
fysiskt) skall ingå i universitetets s k tionde område.  
 
Slutligen refererar ordföranden för Forskningsnämndens 
arbete med att finna en lämplig handläggningsordning för 
ansökningar till Riksbankens Jubileumsfond och Pro Fu-
tura III. Den förnyade konflikten mellan SUHF och RJ 
påverkar situationen. 
 
Forskningsnämnden håller även på att lägga fram ett för-
slag till riktlinjer för fördelning av forskningsresurser samt 
förslag till en strategisk plan för forskningen inom HT-
området.  
 
En preliminär rapport från områdets Scientific Advisory 
Board har inkommit och distribueras till ledamöterna i 
styrelsen. Andra berörda kommer att få rapporten för kän-
nedom. Scientific Advisory Board kommer att besöka 
Lund och HT-området igen i maj 2007.  
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6 Information från sektioner och nämnder. Eva Wiberg inleder med att informera om arbetet med att 

färdigställa underlag och konsekvensbeskrivning i tid till 
en MBL-förhandling den 7 februari på grund av den me-
delsbrist som råder för somliga ämnen inom SOL-
centrum.  
 
Eva Wiberg meddelar vidare att utvärderingen av SOL-
centrums organisation kommer att påbörjas under höst-
terminen 2007.  
 
Grundutbildningsnämnden har, som tidigare meddelats, 
tillsatt ett arbetsutskott. Ny nämndssekreterare är Kristina 
Arnrup-Thorsbro.  
 
Fredrik Lindström rapporterar om att företrädare för CTR 
inbjudits till en hearing den 6 februari av rektorsämbetet 
vad gäller framtida utvecklingen inom grundutbildning, 
forskarutbildning och forskning.  
 
Teologiska och religionsvetenskapliga lärarförslagsnämn-
den har utsett sakkunniga för tillsättningen av professuren 
i Nya testamentets exegetik.  
 
Greger Andersson informerar om att man håller på att 
samordna lokaler inom hist-filsektionen, vilket sannolikt 
innebär att en av villorna vid Finngatan kommer att sägas 
upp inom kort.   
 
Greger Andersson meddelar också att Allhemstiftelsen 
kommer att utlysa två post doc-stipendier under tidig vår 
2007. 

   
7 Bokslut för 2006. 

 
Föredragande: Bitr kanslichefen 
 
Handlingar, se akten! 
 
Dnr HT B11 102/2006 
 

Bitr. kanslichefen går igenom bokslutet.  
 
Områdesstyrelsen konstaterar att det sammanlagda resulta-
tet för året går med ett överskott om 5.312 tkr, men att 
det finns stora underskott inom grundutbildningen. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att lägga bokslutet med godkännande till handlingarna. 
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8 Stimulans/utvecklingsmedel för program med 

examen på avancerad nivå. 
Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 
2006-12-31, § 126             

Förslag om vidareutveckling av masterprogram-
met i Visual Culture, bilaga § 8 A;  
Förslag om utveckling av masterprogram Culture, 
Lifestyle and Sustainability (CLS), bilaga § 8 B; 
Förslag om utveckling av masterutbildning med 
inriktning på språkinlärning, flerspråkighet och 
språkdidaktik Languages - Acquisition, Multiling-
ualism, Didactics (LAMD), bilaga § 8C och 
Förslag om språkligt masterprogram inom ramen 
för Grammar in my mind (GRIMM), bilaga § 8 
D.  
 
Dnr I G9 2244/2005 

Områdesstyrelsen beslutar 
 
att föra vidare följande ansökningar (i prioriteringsord-
ning) till Planeringsenheten: 
 

1. Vidareutveckling av masterprogrammet i Visual 
Culture; 

2. Utveckling av masterprogram Culture, Lifestyle 
and Sustainability (CLS); 

3. Utveckling av masterutbildning med inriktning 
på språkinlärning, flerspråkighet och språkdidak-
tik Languages - Acquisition, Multilingualism, Di-
dactics (LAMD). 

 
Erik Hedling deltar ej i beslutet. 

   
9 
 

Bordlagt ärende: Utseende av yrkeslivsrepresen-
tanter i ledningsgruppen för enheten för medier, 
kommunikation och journalistik.  
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-11-29, 
§ samt områdesstyrelsens sammanträden 2006-
09-20, § 86, 2006-10-18, § 100, 2006-11-15, § 
116 samt 2006-12-13, § 127. 
 
Dnr HT A9 156/2006 
Dnr S G219 260/06 

 Förslag föreligger ej, varför ärendet bordläggs. 
 

   
10 Utseende av ledamot i Grundutbildningsnämn-

den fr o m 2007-01-31 t o m 2007-12-31.  
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-01-17, 
§ 7. 
 
Föredragande: Kanslichefen 
 
Dnr HT 2007/1 
 

Områdesstyrelsen beslutar 
 
att utse Gösta Hallonsten som ledamot i HT-områdets 
grundutbildningsnämnd t o m 2007-12-31. 
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11 Delegationsordning för 2007. 

Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-01-17, 
§ 8. 
 
Föredragande: Kanslichefen 
 
Förslag till delegationsordning för 2007, bilaga § 
11 A; 
Förslag till Instruktion för nämnder, nätverk och 
specialansvariga inom HT-området, bilaga § 11 
B och 
Förslag till arbets- och delegationsordning för 
Kansli HT, bilaga § 11 C. 
 
Dnr HT 2007/40   

Kanslichefen går igenom förslag till revideringar i 2006-års 
delegationsordning. 
 
Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att fastställa förslaget till arbets- och delegationsordning 
inom område HT; 
 
att, med förtydligande av förkortningar, fastställa förslaget 
till instruktioner till nämnder och nätverk samt 
 
att fastställa förslaget till arbets-och delegationsordning för 
Kansli HT. 
 

   
12 Åtgärder för rekrytering av studenter. 

 
Föredragande: Eva Wiberg 
 
Skrivelse från Ingrid Nilsson, bilaga § 12. 

Grundutbildningsnämnden har diskuterat olika åtgärder 
för att förbättra studenttillströmningen till höstens utbild-
ningar och kurser.  
 
Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt områdets utbildningsledare, Kristina Josef-
son, att lägga fram ett förslag till planering av rekryterings-
insatser i tid till AUs sammanträde 2007-02-14.  

   
13 Konsekvenser av det nya antagningssystemet  

 
Föredragande: Eva Wiberg 

Områdesstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden, Eva Wiberg samt en studeran-
derepresentant att ställa samman en skrivelse till universi-
tetsledningen och antagningsenheten med anledning av att 
antagningssituationen inför våren varit långt ifrån tillfred-
ställande. 
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14 Ev. internationell utlysning av studiestöd vårter-

minen 2007. 
 
Föredragande: Kanslichefen 
 
 

Ärendet har diskuterats i Forskarutbildningsnämnden.  
 
Utlysning av fyra studiestöd inom CTR kommer att ske 
runt den 1 mars och utlysning av två studiestöd för ämnen 
inom filosofiska institutionen och institutionen för konst- 
och musikvetenskap kommer att ske den 15 februari. 
 
Ingående diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att inför vårens utlysning lägga ut kortfattad information 
även på engelska om utlysningarna tillsammans med kon-
taktuppgifter för mer information på områdets hemsida;  
 
att ansökningstiden till vårens utlysta studiestöd skall vara 
tre veckor;  
 
att uppdra åt Forskarutbildningsnämnden att göra en 
genomgång av vilka anvisningar, instruktioner och blan-
ketter som finns för samtliga anställningar inom området, 
vilka som finns på engelska och vilka som behöver bli 
översatta samt 
 
att uppdra åt Forskarutbildningsnämnden att arbeta fram 
rutiner för framtida internationella utlysningar av studie-
stöd. 

   
15 Avtackning Ordföranden framför sitt varmaste tack till Håkan Werner 

för hans mångåriga, engagerade och kunniga arbete för 
HT-området och styrelsen. 

         
 
Vid protokollet     
 
 
 
Åsa Thormählen  Gunnel Holm 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Jan Svensson   Greger Andersson 
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Styrelsen för humaniora Sammanträdesdatum 
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Närvarande   
   
Ledamöter:   
   
Andersson, Greger professor  
Andersson, Ida studeranderepresentant  
Appelros, Erica universitetslektor  
Brännstedt, Lovisa studeranderepresentant t o m § 25 
Gustavsson, Alexander doktorandrepresentant  
Hedling, Erik professor  
Holmberg, Siv förvaltningsansvarig, Ideon  
Nurmi, Bo studeranderepresentant  
Svensson, Jan professor ordförande 
Ulvros, Eva-Helen universitetslektor  
Welinder, Björn advokat  
Wiberg, Eva docent t o m § 25 
   
Adjungerad ledamot:   
   
Lindström, Fredrik professor  
   
Representanter från personalorganisationer:   
   
Velasco, Victor tekniker  
   
Övriga:   
   
Holm, Gunnel kanslichef ej § 22 
Jonsson, Bibi universitetslektor t o m § 25 
Norberg, Gunilla ekonomichef  
Thormählen, Åsa byråsekreterare sekreterare 
Uddman, Paula  § 22 
   
Frånvarande ledamöter:   
   
Jeanrond, Werner G. professor  
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  Ordföranden inleder med att hälsa Siv Holmberg väl-

kommen som ny ledamot och externrepresentant i styrel-
sen. Bibi Jonsson, en av HT-områdets deltagare i AKKA-
programmet, hälsas också välkommen.  

   
16 Utseende av justeringsperson. Ida Andersson utses. 
   
17 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg 

och ändringar: Punkt 10: Organisatorisk förflyttning av 
basresurs vid SOL-centrum samt punkt 11: Riktlinjer för 
forskningsbemanning. Punkterna behandlas före punkten 
9. 

   
18 Protokoll från områdesstyrelsens föregående 

sammanträde 2007-01-31. 
Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med god-
kännande till handlingarna. 

   
19 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckningar jämte bilagor, 
bilaga § 19. 
 
Dnr HT Ö1 101/2006 
Dnr HT B11 102/2006 
Dnr HT A35 2007/40 
Dnr I B31 6525/2006 
 

Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter 
särskilda kommentarer till vissa punkter. 
 
Ekonomichefen redogör för den aktuella prognosen för 
studenttillströmningen, vilken visar att området inte 
kommer att fylla sitt uppdrag. Nästa prognos kommer att 
presenteras i maj.  
 
Sekreteraren meddelar att Greger Andersson blivit utsedd 
som HT-områdets representant i styrgruppen för Venture- 
Lab.  
 
Sekreteraren delar även ut information om vilka rekryte-
ringsågärder som vidtas inom området (jfr protokoll från 
AUs sammanträde 2007-02-14, § 17). 
 
Kanslichefen meddelar att remisser från Högskoleverket 
inkommit: Förslag till ändrade regler för tillträde till högre 
utbildning och förslag till ändring i Högskolelagen till 
följd av införandet av en ny examensordning. Den korta 
remisstiden tillåter inte en behandling i områdesstyrelsen 
eller AU. Remisserna kommer att diskuteras vid Grundut-
bildningsnämndens sammanträde 2007-03-01. 
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20 Information från områdesordföranden. Ordföranden meddelar att det kommer att hållas öppna 

möten 2007-03-12 och 2007-03-13 för anställda inom 
HT-området rörande den fortsatta minskningen av stu-
denttillströmningen och dess konsekvenser. 
 
Ordföranden informerar om att Leif Stenberg vid CTR 
utsetts till föreståndare för Mellanösterncentrum vid 
Lunds universitet och att man diskuterat en framtida or-
ganisatorisk anknytning till HT-området med placering på 
SOL.  
 
Ytterligare diskussioner med Rektorsämbetet och företrä-
dare för Historiska museet har förts vad gäller antikmuse-
ets framtid (jfr protokoll från områdesstyrelsens samman-
träde 2007-01-31, § 5). 
 
I samband med att området sagt upp avtalet för fastighe-
ten på Finngatan 16 har personal från Etnologiska institu-
tionen och avd för Humanekologi flyttat till hus Joseph-
son i kvarteret Hyphoff. Bokbeståndet från tidigare Finsk-
Ugriska institutionen har flyttats till SOL-biblioteket.  
 
Slutligen refererar ordföranden Forskningsnämndens fort-
satta arbete med inkomna ansökningar till Pro Futura III 
(jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-
01-31, § 5). Följande rankning har gjorts: 1. David Du-
nér, 2. Jayne Svennungsson och 3. Ola Magnell.  
 
Forskningsnämnden har även diskuterat inkomna intresse-
anmälningar i samband med utlysningen av årets Linnébi-
drag och kommit fram till att området bör gå vidare med 
fyra ansökningar som skall få en tydligare utformning. 
 
Områdets Scientific Advisory Board kommer att besöka 
Lund och HT-området igen 2-3 maj 2007 då öppna mö-
ten med områdets forskare kommer att arrangeras och då 
även publiceringsfrågor kommer att tas upp. 
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21 Information från sektioner och nämnder. Eva Wiberg meddelar att de senaste prognoserna för SOL-

centrums del visar att sektionen sannolikt kommer att fylla 
sitt uppdrag. Arbetet med att se över SOLs kursorganisa-
tion kommer emellertid att fortsätta och rekryteringsåt-
gärder har vidtagits. På grund av ofullständig kostnads-
täckning finns ett underskott på externa medel. 
 
MBL-förhandling har hållits med anledning av medelsbrist 
och därmed övertalighet vid flera ämnen inom SOL. 
 
Trafikhögskolan, Campus Helsingborg och CED har visat 
intresse för undervisning i engelska för studenter respekti-
ve lärare. SOL får samordningsansvar för översättning till 
engelska av bl a kursplaner och hemsidor inom universite-
tet.  
 
2007-03-02 kommer dekanus för humanistiska fakulteten 
vid Göteborgs universitet till Lund för att diskutera ev. 
samverkan kring språkutbildning.  
 
Eva Wiberg informerar även om ett fall av jäv vid SOL-
centrum. 
 
Områdesstyrelsen konstaterar att information om utbild-
ningar och kurser vid Lunds universitet ännu inte lagts ut 
på studera.nu.  
 
Eva Wiberg påminner om att formerna för samarbete 
kring vissa frågor mellan områdets nämnder bör konkreti-
seras. 
 
Fredrik Lindström redogör för CTRs styrelsesammanträde 
2007-02-27, där man bl a tillsatt en arbetsgrupp för att 
diskutera framtidsfrågor med anledning av Bolognaan-
passningen av kursutbudet. Alexander Gustavsson har 
projektanställts som utbildningskoordinator för att driva 
detta arbete.  
 
CTRs styrelse har även inrättat en sökkomitté för den 
professur i islamologi som skall knytas till Mellanöstern-
centrum.  
 
Greger Andersson redogör för behovet inom historisk-
filosofiska sektionen att diskutera framtidsfrågor och de 
sektionsdiskussioner som kommer att anordnas i anled-
ning av detta. Från sektionens institutioner kommer nu 
verksamhetsbeskrivningar in som planeringsunderlag för 
en eventuell samlokalisering.  
 
Greger Andersson redogör utlysnings- och antagningspro-
cess för studiestöd inom historisk-filosofiska sektionen. Ett 
studiestöd har tilldelats historisk arkeologi och ett human-
ekologi.  

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(7) 
Styrelsen för humaniora Sammanträdesdatum 
och teologi 2007-02-28 
 
     
§ Ärende Beslut 
    
21 
forts 

Information från sektioner och nämnder. Miljönämnden och Jämställdhetsnämnden har påbörjat ett 
samarbete kring analys och åtgärder med anledning av de 
senaste sjukskrivningstalen. Även forskarutbildnings- 

  nämnden kommer att involveras i detta arbete. 
 
Forskarutbildningsnämnden arbetar för närvarande med 
revidering av områdets riktlinjer för forskarutbildningen 
samt kommer att diskutera könsfördelningen inom fors-
karutbildningen med företrädare för Jämställdhetsnämn-
den. 
 

22 Bordlagt ärende: Utseende av yrkeslivsrepresen-
tanter i ledningsgruppen för enheten för medier, 
kommunikation och journalistik.  
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-11-29, 
§ 158 samt områdesstyrelsens sammanträden 
2006-09-20, § 86, 2006-10-18, § 100, 2006-11-
15, § 116, 2006-12-13, § 127 och 2007-01-31, 
§ 9. 
 
Föredragande: Paula Uddman 
 
Dnr HT A9 156/2006 
Dnr S G219 260/06  

Ledningsgruppen har beslutat föreslå Eva Johannesson och 
Jan Wifstrand till yrkeslivsrepresentanter under perioden 
2007-03-01 t o m 2008-06-30. 
 
Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med ovanstående 
förslag.  

   
23 Organisatorisk förflyttning av basresurs vid SOL-

centrum. 
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-02-14, 
§ 22. 
 
Föredragande: Eva Wiberg 
 
Protokollsutdrag från SOL-styrelsen, bilaga § 23.
 
Dnr HT 2007/120 

Eva Wiberg redogör för de diskussioner som fördes vid 
SOL-styrelsens sammanträde 2007-02-27 med anledning 
av AUs beslut från 2007-02-14.  
 
Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar  
 
att förstärka den grupp som arbetar med ett förslag till 
Humanistlaboratoriets framtida verksamhet och organisa-
toriska placering med representanter som SOL-styrelsen 
utser. 
 
att i övrigt inte ändra något AUs beslut.  
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24 HT-områdets framtida organisation. 

Jfr protokoll från AUs sammanträden 2007-01-
17, § 9 och 2007-02-14, § 23. 
 
Föredragande: Kanslichefen 
 
Remiss inkl. missiv, se akten! 
 
Dnr HT 2007/38 

Ingående diskussion.  
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att med vissa revideringar och konkretiseringar ställa sig 
bakom AUs förslag samt 
 
att så snart som möjligt sända förslaget på remiss inom 
området. Remisstiden löper fram t o m 2007-05-02 och 
ärendet behandlas igen vid områdesstyrelsens sammanträ-
de 2007-05-23.   
 
Områdesstyrelsen uppdrar åt ordföranden och kansliche-
fen att genomföra revideringarna i texten i enlighet med 
den förda diskussionen samt att skriva ett missiv till remis-
sen i vilket syftet med remissen klargörs och en projekt-
plan inkluderas.  

   
25 Riktlinjer för fördelning av forskningsresurser. 

 
Förslag, bilaga § 25 A; 
 
Remiss inkl. missiv, bilaga § 25 B. 
 
Föredragande: Ordföranden 
 
Dnr HT A9 96/2006 

Ordföranden redogör för diskussionen i Forskarutbild-
ningsnämnden 2007-02-26 och de förslag till tillägg och 
ändringar som framfördes av nämnden.  
 
Ingående diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att med vissa revideringar godkänna förslaget till Riktlinjer 
samt 
 
att förslaget skall sändas på remiss inom området. Remiss-
tiden löper fram t o m 2007-05-02 och ärendet behandlas 
igen vid områdesstyrelsens sammanträde 2007-05-23. 
 
Områdesstyrelsen uppdrar åt ordföranden och kansliche-
fen att genomföra revideringarna i texten i enlighet med 
den förda diskussionen samt att skriva ett missiv till remis-
sen i vilket syftet med remissen klargörs. 
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26 
 

HT-områdets strategiska planer. 
Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträ-
den 2006-02-01 § 7, 2006-04-26, § 59 och 
2006-12-13, § 128. 
 
Föredragande: Ordföranden 
 
Förslag, se akten! 
 
Dnr HT A9 267/2006 

Ordföranden redogör för arbetet med strategiska doku-
ment i olika grupper/nämnder.  
 
Områdesstyrelsen konstaterar att samtliga dessa dokument 
skall sammanföras under en gemensam kappa och även 
samlat sändas på remiss inom området under vårterminen. 
  
Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att med vissa revideringar godkänna förslaget till strategisk 
plan för grundutbildningen till HT-området.  
 
Områdesstyrelsen beslutar vidare 
 
att införa vissa ändringar i förslaget till strategisk plan för 
forskningen inom HT-området och att behandla detta 
dokument vid områdesstyrelsens sammanträde 2007-03-
28. 
 
Vid sammanträdet 2007-03-28 kommer även förslag till 
den gemensamma kappan, förslag till personalpolicy samt 
förslag till jämställdhetsplan att diskuteras.  

   
27 Betygsättning vid omtentamina. Bo Nurmi fäster uppmärksamhet vid att kraven för olika 

betygsnivåer inte får förändras vid omtentamina, vilket nu 
är fallet på vissa håll. 

         
 
 
Vid protokollet     
 
 
 
Åsa Thormählen  Gunnel Holm 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Jan Svensson   Ida Andersson 
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Närvarande   
   
Ledamöter:   
   
Andersson, Ida studeranderepresentant  
Appelros, Erica universitetslektor  
Brännstedt, Lovisa studeranderepresentant  
Gustavsson, Alexander doktorandrepresentant  
Hedling, Erik professor  
Holmberg, Siv förvaltningsansvarig, Ideon  
Nurmi, Bo studeranderepresentant  
Svensson, Jan professor ordförande 
Ulvros, Eva-Helen universitetslektor  
Welinder, Björn advokat  
Wiberg, Eva docent t o m § 36 
   
Adjungerad ledamot:   
   
Lindström, Fredrik professor  
   
Övriga:   
   
Andersson, Lars Gustaf docent §§ 33-35 
Holm, Gunnel kanslichef  
Norberg, Gunilla ekonomichef  
Thormählen, Åsa byråsekreterare sekreterare 
Torhell, Catta områdesbibliotekarie § 37 
   
Frånvarande ledamöter:   
   
Andersson, Greger professor sjukdom 
Jeanrond, Werner G. professor  
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28 Utseende av justeringsperson. Erica Appelros utses. 
   
29 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs. 
   
30 Protokoll från områdesstyrelsens föregående 

sammanträde 2007-02-28. 
Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med god-
kännande till handlingarna. 

   
31 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckningar jämte bilagor, 
bilaga § 31. 
 
Dnr I E311 4411/2005 
Dnr PA 2007/37 
Dnr HT 2007/118 jfr I B31 3288/2006 
Dnr STU 2007/158 
Dnr I G43 5518/2006 
Dnr HT G52 155/2005 
Dnr I B6 6065/2006 
Dnr I G9 244/2005 
Dnr I Ö1 2610/2005 
Dnr PLAN 2007/18 
 

Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter 
särskilda kommentarer till vissa punkter. 
 
Sekreteraren meddelar att två remisser inkommit till om-
rådet: Förslag till svenska benämningar på efterled till 
konstnärliga examina (avsändare SUHF) samt Uppfölj-
ning av kvalitetsgranskning: Internationalisering av grund- 
och forskarutbildning (avsändare HSV). Båda dessa remis-
ser handläggs av Grundutbildningsnämnden.  
 
Områdets utbildningsledare har tagit ett initiativ till ett 
nationellt seminarium den 10-11 april för utbildningsleda-
re/utbildningsadministratörer angående den nya högskole-
förordningen och dess praktiska konsekvenser i handlägg-
ning etc.  
 
Sekreteraren meddelar även att Nordiska ministerrådet 
anslagit medel till utveckling av gemensamma nordiska 
masterprogram. Information om utlysningen kommer att 
spridas inom området.  
 
Kanslichefen informerar om att Lovisa Brännstedt i egen-
skap av vice ordförande i Grundutbildningsnämnden 
kommer att inneha ordförandeskapet under resten av vår-
terminen 2007 då ordinarie ordföranden måste koncentre-
ra sig på att hantera den ekonomiska situationen på SOL-
centrum.  
 
Kanslichefen meddelar även att en projektgrupp formas 
för att lägga förslag till ny internationell policy för univer-
sitetet och att HT-området skall lämna namn på en delta-
gare i projektgruppen senast den 13 april.  
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32 Information från områdesordföranden. Ordföranden rapporterar från det senaste dekanrådets 

diskussioner om två betänkanden som kommer att presen-
teras i slutet av 2007. Det första handlar om principerna 
för medelstilldelning till universitet och högskolor (Dan 
Brännströmansvarig), det andra om karriärgångar för aka-
demiskt utbildade (Ann Numhauser-Hennig ansvarig).  
 
Ordföranden informerar om att områdesledningen, eko-
nomichefen och dekanerna nu genomfört diskussioner 
med områdets institutionsledningar rörande budgetarbe-
tet. Institutionerna har bl a ombetts att inkomma med 
förteckningar över planerade åtgärder för att få budgetarna 
i balans.  
  
Slutligen har områdesordföranden fattat beslut i ett ärende 
som rör fortsatt finansiering för en doktorand med hittill-
svarande egenfinansiering vid SOL-centrum. Personalen-
heten kommer att stå för 50% av kostnaderna. Fallet är 
inte prejudicerande.  
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33 Information från sektioner och nämnder. Eva Wiberg informerar om det intensiva budgetarbetet vid 

SOL-centrum och att konsekvenserna av bl a medelsbrist 
inom grundutbildningen lett till och kommer att leda till 
varsel om uppsägningar inom flera ämnen.  
 
Mellanösterncentrum vid Lunds universitet kommer fy-
siskt att placeras i SOL-centrum. En invigning kommer att 
äga rum 2007-05-30. 
 
Diskussioner med bl a dekanus för humanistiska fakulte-
ten vid Göteborgs universitet har förts bl a kring samver-
kan kring språkutbildning.  
 
Grundutbildningsnämnden har skickat ut förslag om ex-
amensbenämningars för- och efterled inom området för 
synpunkter.  
 
Fredrik Lindström redogör för CTRs fortsatta arbete med 
de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för 
grundutbildning vid centrumet samt arbetet med att för-
söka stimulera till samarbete vad gäller forskarutbildnings-
seminarier.  
 
CTR diskuterar för närvarande ett samarbete med Svenska 
kyrkan rörande en professur i religionsteologi med placer-
ing i Jerusalem vid Svenska teologiska institutet.  
 
Lars Gustaf Andersson redogör för jämställdhetsnämndens 
verksamhet under våren, då man bl a besvarat frågor från 
juridiska enheten vad gäller likabehandling och frågor från 
personalenheten vad gäller mångfaldsfrågor.  
 
Jämställdhetsnämnden kommer även att inhämta informa-
tion från institutionerna i samband med utlysning av stu-
diestöd i syfte att undersöka om huruvida ojämn könsför-
delning förekommer inom forskarutbildningen.  
 
Vid jämställdhetsnämndens sammanträde 2007-03-20 
diskuterades bl a förslag till ny beteckning för nämnden 
och förslag till ny jämställdhets- och likabehandlingsplan 
(jfr nedan) samt samarbetet med andra nämnder rörande 
de senaste sjukskrivningstalen för kvinnliga doktorander 
vid HT-området.  
 
 

   
   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(6) 
Styrelsen för humaniora Sammanträdesdatum 
och teologi 2007-03-28 
 
     
§ Ärende Beslut 
    
34 Ny benämning på jämställdhetsnämnden. 

       
Föredragande: Lars Gustaf Andersson 
 
  

I anledning av uppdraget från områdesstyrelsen har Jäm-
ställdhetsnämnden vid sitt senaste sammanträde diskuterat 
förslag till ny benämning för nämnden.  
 
Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget  
 
att ny benämning för jämställdhetsnämnden är Jämställd-
hets- och likabehandlingsnämnden.   

   
35 Jämställdhets- och likabehandlingsplan för HT-

området.  
Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens samman-
träde 2005-12-14 samt protokoll från AUs sam-
manträden 2006-01-18, § 7 och 2006-02-15, § 
19. 
 
Föredragande: Lars Gustaf Andersson 
 
Förslag, bilaga § 35 A; 
Jämställdhets- och likabehandlingsplan, bilaga § 
35 B. 
 
Dnr HT A35 72/2006 
Dnr HT A35 267/2005 

Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar  
 
att med några tillägg och ändringar fastställa förslaget som 
HT-områdets jämställdhets- och likabehandlingsplan samt 
 
att uppdra åt Lars Gustaf Andersson och kanslichefen att 
genomföra förändringarna i dokumentet.  
 
 

   
36 Ekonomisk redovisning. 

 
Föredragande: Ekonomichefen 
 
Prognos, bilaga § 36 
 
Dnr HT 

Områdesstyrelsen konstaterar att institutionerna kommer 
att lämna in sina budgetförslag den 30 mars. Vidare kon-
stateras att grundutbildningen inte kan komma i ekono-
misk balans förrän tidigast under 2008.  
 
Slutligen kommer sannolikt områdets kostnader för del-
pensioner att överstiga de för 2007 budgeterade kostna-
derna.  

   
37 HT-biblioteken - Verksamhetsberättelse 2006. 

 
Föredragande: Områdesbibliotekarien 
 
Verksamhetsberättelse 2006, bilaga § 37. 
 
Dnr HT 2007/164 

Områdesstyrelsen konstaterar att verksamhetsåret 2006 för 
HT-biblioteken präglats av arbete med den nya organisa-
tionen och bolognaarbetet.  
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38 HT-områdets strategiska planer. 

Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträ-
den 2006-02-01 § 7, 2006-04-26, § 59, 2006-
12-13, § 128 och 2007-02-28, § 26. 
 
Föredragande: Ordföranden och sekreteraren 
 
Förslag, se akten! 
 
Dnr HT A9 267/2006 

Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att se över 
samtliga strategiska dokument och genomföra revideringar 
i anledning av de förda diskussionerna (jfr även protokoll 
från områdesstyrelsens sammanträde 2007-02-28); 
 
att behandla samtliga dokument (inklusive förslag till 
strategisk plan för forskarutbildningen) vid områdesstyrel-
sens sammanträde 2007-04-25 samt 
 
att därefter sända dokumenten på remiss inom området.  

   
39 
 

Pro Futura III. 
Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträ-
den 2007-01-31, § 5 och 2007-02-28, § 20 samt 
protokoll från AUs sammanträde 2007-03-14, § 
33. 
 
Föredragande: Ordföranden 
 
Underlag från forskningsnämnden, bilaga § 39.  
 
Dnr I A9 7282/2006 

Ordföranden redogör för forskningsnämndens diskussio-
ner och förslag till rangordning.  
 
Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från 
forskningsnämnden om följande rangordning: 

1. David Dunér 
2. Jayne Svennungsson 
3. Ola Magnell 
4. Anna Wallette 

  

   
         
 
Vid protokollet     
 
 
 
Åsa Thormählen  Gunnel Holm 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Jan Svensson   Erica Appelros 
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Närvarande   
   
Ledamöter:   
   
Andersson, Greger professor  
Andersson, Ida studeranderepresentant  
Appelros, Erica universitetslektor  
Brännstedt, Lovisa studeranderepresentant  
Hedling, Erik professor  
Holmberg, Siv förvaltningsansvarig, Ideon  
Nurmi, Bo studeranderepresentant  
Svensson, Jan professor ordförande 
Ulvros, Eva-Helen universitetslektor  
Welinder, Björn advokat  
Wiberg, Eva docent  
   
Adjungerad ledamot:   
   
Lindström, Fredrik professor  
   
Övriga:   
   
Branzén, Katarina informationsansvarig  
Holm, Gunnel kanslichef  
Josefson, Kristina utbildningsledare t o m § 45 (delvis) 
Norberg, Gunilla ekonomichef  
Sjöberg, Birthe universitetslektor  
Thormählen, Åsa byråsekreterare sekreterare 
   
Frånvarande ledamöter:   
   
Gustavsson, Alexander doktorandrepresentant resa 
Jeanrond, Werner G. professor  
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40 Utseende av justeringsperson. Lovisa Brännstedt utses. 
   
41 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs. 
   
42 Protokoll från områdesstyrelsens föregående 

sammanträde 2007-03-28. 
Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med god-
kännande till handlingarna. 

   
43 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckningar jämte bilagor, 
bilaga § 43. 
Dnr PA 2007/1173 (jfr Dnr I E343 4923/2003) 
Dnr PA 2007/739 
Dnr HT 2007/191 
Dnr HT 2007/174 
Dnr IS 2007/16 
Dnr STU 2007/153 
Dnr PLAN 2007/24 och Dnr PLAN 2007/35 
Dnr HT 2007/189 

Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter 
särskilda kommentarer till vissa punkter. 
 
Kanslichefen meddelar att rekryteringsprocesserna för 
områdets arbetslivskoordinator samt områdesstudievägle-
dare nu är avslutade. Mattias Persson (arbetslivskoordina-
tor) tillträder 2007-05-21 och Cajsa Sjöberg (studievägle-
dare) tillträder 2007-03-01.  

   
44 Information från områdesordföranden. Ordföranden rapporterar från dekanrådet 2007-04-23, då 

man framförallt diskuterade former för återrapportering 
och utvärdering av forskning inom Lunds universitet. 
Samtliga forskare skall föra in sina publikationer i databa-
sen LU Research (från 2002 och framåt).  
På universitetsstyrelsens uppdrag håller en arbetsgrupp på 
att att arbeta fram utvärderingsprinciper för forskningen 
inom LU. Susanne Lundin representerar HT-området i 
denna arbetsgrupp som leds av Bengt Söderström. 
 
Vid dekanrådet medverkade även Richard Stenelo och 
informerade om LUEABs verksamhet.  
 
Ordföranden återger även diskussioner förda med univer-
sitetets Scientific Advisory Board. Diskussionerna rörde 
bland annat hur beslut på central nivå följs upp på och 
återrapporteras från fakultetsnivån samt hur rekrytering av 
personer i ledningsfunktion vid universitetet skall ske i 
samband med att många personer lämnar sina uppdrag vid 
mandatperiodens slut (den s k transitionsprocessen).  
 
Ordföranden meddelar även att Anders Hallgren, rektor 
för Campus Helsingborg, utsetts till chef för den nya stora 
satsningen som Lunds universitet gör på innovationsverk-
samheten. Lars Haikola, idag rektor för Blekinge Tekniska 
Högskola, tar över rodret för Campus Helsingborg. 
 
Slutligen redogör ordföranden för att kursutbudet ökat 
inom Lunds universitet och att antalet studenter per kurs 
minskat, trots att man arbetat för det rakt motsatta. HT-
området utgör ett undantag i detta sammanhang liksom 
när det gäller utbudet av masterprogram.  
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45 Information från sektioner och nämnder samt 

utbildningsledaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsatta riktlinjer för validering av program på 
grund- och avancerad nivå med planerad pro-
gramstart hösten 2008, bilaga § 45 
 
Dnr HT2007/162 

Eva Wiberg informerar om det fortsatta arbetet med att få 
budgeten vid SOL-centrum i balans. Det ser emellertid ut 
som om SOL som helhet kan klara sitt utbildningsupp-
drag. 
 
Kontakter med LUEAB har tagits i anledning av upp-
dragsutbildning i engelska för Trafikflyghögskolan.  
 
Eva Wiberg redogör även för ett möte i Istanbul inom 
ramen för samarbetet med Medelhavsinstituten. Diskus-
sionerna från i höstas kunde vid detta möte konkretiseras 
och fyra tvärvetenskapliga kurser kommer att ges under 
2008. Dekanerna och utbildningsledaren är på olika sätt 
knutna till dessa kursers planering och organisation.  
  
Kristina Josefson återger erfarenheter i samband med de 
olika rekryteringssatsningar som genomförts under våren.  
 
Arbetet med validering av programutbildningar som pla-
nerats till hösten 2008 fortskrider.  
 
Kristina Josefson har organiserat ett seminarium för områ-
dets studievägledare, där man framförallt kommer att dis-
kutera olika perspektiv på anställningsbarhet för HT-
områdets studenter.  
 
Fredrik Lindström redogör för CTRs fortsatta arbete med 
framtidsfrågor för grundutbildningen vid centrumet. 
 
Vidare meddelas att ett avtal nu slutits mellan Lunds uni-
versitet och Svenska kyrkan rörande en professur i religi-
onsteologi med placering i Jerusalem vid Svenska teologis-
ka institutet. Professuren inrättas innevarande vecka. 
 
Provföreläsningar inför tillsättning av professuren i Nya 
Testamentets exegetik äger rum 2007-04-26. 
 
Lovisa Brännstedt rapporterar om grundutbildnings-
nämndens fortsatta arbete med att identifiera huvudområ-
den inom HT-området. Diskussionerna sker med Fors-
karutbildningsnämnden och områdets institutioner.  
 
Grundutbildningsnämnden avvaktar för närvarande rek-
torsbeslut kring efterled i examensbeskrivningarna.  
  
Greger Andersson informerar om att ett öppet möte för 
historisk-filosofiska sektionens lärare ägt rum och var 
mycket välbesökt. Vid ett uppföljningsmöte den 24 maj 
kommer man att diskutera grundutbildning över ämnes-
gränserna.  
 
Även inom denna sektion kommer man inom kort att 
förbereda MBL-förhandlingar till följd av medelsbrist vid 
vissa ämnen. 
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45 
forts 

Information från sektioner och nämnder samt 
utbildningsledaren. 
 

Ordföranden avslutar med att informera om Forsknings-
nämndens beredande arbete med och prioritering av de 
inkomna ansökningarna till de s k Linnéstöden.  
Beslut fattas i AU 2007-05-09. 

   
46 Ekonomisk redovisning. 

       
Föredragande: Ekonomichefen 
 
Underlag till fördelning av medel, bilaga § 46 A; 
Redovisning, bilaga § 46 B. 
 
Dnr HT B11 102/2006 resp.  
Dnr HT 

Områdesstyrelsen konstaterar att institutionerna nu läm-
nat in sina budgetar för 2007 och att det samlade under-
skottet för grundutbildningen uppgår till ca 16 Mkr.  
 
Vidare konstateras att området som helhet uppfyller sitt 
utbildningsuppdrag för våren 2007. 
 
De första antagningssiffrorna för hösten har kommit. Om-
rådesstyrelsen konstaterar att det är för tidigt att dra några 
slutsatser utifrån dessa preliminära siffror.  
 
Ekonomichefen föredrar även ett förslag till fördelning av 
medel för att höja prislapparna inom området. 
 
Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget med 
följande ändring: Medel som enligt förslaget skall fördelas 
till SOL-centrum skall ske samlat och inte per kostnads-
ställe. 
 
Områdesstyrelsen för en inledande diskussion i anledning 
av att området för Humaniora och teologi tilldelas 4,9 
Mkr i kvalitetsförstärkningsmedel för 2007. Ärendet be-
handlas vidare vid sammanträdet 2007-05-23.  

   
47 Studentinflytandet vid HT-området. 

      
Föredragande: Ida Andersson 
 
Rapport från LUS samt diskussionsunderlag från 
Lunds Humanistkår, bilaga § 47 A-B. 

Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen konstaterar att studentinflytandet är 
värdefullt och positivt samt att studeranderepresentanterna 
tillför kompetens och viktiga perspektiv i såväl beredande 
som beslutande organ inom HT-området.  
 
Områdesstyrelsen finner det angeläget att ytterligare disku-
tera studentinflytandet i samband med diskussionerna om 
HT-områdets framtida organisation. 

   
48 Överklagande över beslutet att anställa Erik J. 

Olsson som professor i teoretisk filosofi.  
 
Föredragande: Kanslichefen 
 
Handlingar, se akten! 
 
Dnr HT 2007/154 jfr 
Dnr I E311 4411/2005 

 Ingående diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar följa lärarförslagsnämndens 
rekommendation och därmed 
 
att avstyrka bifall till överklagandet.  
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49 Remiss: Uppföljning av kvalitetsgranskning: In-

ternationalisering av grund- och forskarutbild-
ning. Jfr protokoll från områdesstyrelens sam-
manträde 2007-03-28, § 31. 
       
Föredragande: Kanslichefen 
 
Remiss, bilaga § 49 A; 
Förslag till yttrande, bilaga § 49 B; 
HT-områdets yttrande, bilaga § 49 C. 
 
Dnr PLAN 2007/20 

Områdesstyrelsen beslutar 
 
att med några redaktionella ändringar och tillägg godkän-
na förslaget som områdets yttrande över remissen.  
 

   
50 Förfarandet i tillsättningsprocesser av forskarassi-

stentbefattningar.  
 
Föredragande: Ordföranden  
 
Underlag, bilaga § 50 
 
Dnr HT 2007/217 

Ordföranden redogör för forskningsnämndens diskussio-
ner. 
 
Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kanslichefen att, i samråd med representan-
ter från lärarförslagsnämnderna och Kansli HT, lägga fram 
ett förslag till förfarande. 

   
51 
 

Förslag till kandidatprogram i Öst- och central-
europastudier. 
 
Föredragande: Kanslichefen 
 
Underlag från SOL-centrum, bilaga § 51.  
 
Dnr HT 2007/172 

Områdesstyrelsen finner att det ekonomiska underlaget för 
att inrätta ett program är oklart. 
 
Områdesstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet till styrelsen för Språk- och litte-
raturcentrum för en noggrann analys av studentunderlaget 
och för en presentation av möjligheterna till samarbete 
med andra fakulteter inom Lunds universitet samt med 
systerfakulteten vid Göteborgs universitet. 

   
53 Utseende av ledamot Jämställdhets- och likabe-

handlingsnämnden.  
 
Föredragande: Kanslichefen 
 
Dnr HT 2007/130 

Jens Ljunggren har avsagt sig ledamotskapet p g a tidsbrist.
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att utse Bengt Hansson till ny ledamot i Jämställdhets- 
och likabehandlingsnämnden. 

   
52 HT-områdets strategiska planer.  

Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 
2006-02-01 § 7, 2006-04-26, § 59, 2006-12-13, 
§ 128, 2007-02-28, § 26 och 2007-03-28, § 38. 
 
Föredragande: Ordföranden 
 
Förslag, se akten! 
 
Dnr HT A9 267/2006 

Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar  
 
att uppdra åt ordföranden, kanslichefen och sekreteraren 
att genomföra ändringar i dokumenten i enlighet med den 
förda diskussionen samt  
 
att dokumenten skall sändas på remiss inom området. 
 
Remissvar skall vara områdesstyrelsen tillhanda senast 
2007-09-15. 
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Vid protokollet     
 
 
 
Åsa Thormählen  Gunnel Holm 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Jan Svensson   Lovisa Brännstedt 
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Närvarande   
   
Ledamöter:   
   
Andersson, Greger professor  
Brännstedt, Lovisa studeranderepresentant t o m § 66 
Gustavsson, Alexander doktorandrepresentant  
Hedling, Erik professor t o m § 64 
Holmberg, Siv förvaltningsansvarig, Ideon  
Svensson, Jan professor ordförande 
Ulvros, Eva-Helen universitetslektor  
Wiberg, Eva docent  
   
Övriga:   
   
Brenner, Carin fakultetssekreterare §§ 63-64 
Holm, Gunnel kanslichef  
Josefson, Kristina utbildningsledare  
Norberg, Gunilla ekonomichef  
Thormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterare 
   
Frånvarande ledamöter:   
   
Andersson, Ida studeranderepresentant annat uppdrag 
Appelros, Erica universitetslektor undervisning 
Jeanrond, Werner G. professor  
Nurmi, Bo studeranderepresentant  
Welinder, Björn advokat tjänsteresa 
   
Frånvarande (adjungerad ledamot):   
   
Lindström, Fredrik professor tjänsteresa 
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53 Utseende av justeringsperson. Siv Holmberg utses. 
   
54 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: 

Punkt 16 Masterprogram. Områdesstyrelsen konstaterar 
också att punkterna kommer att ändra ordning beroende 
på att styrelsen inte är beslutsmässig efter kl. 11.15. 

   
55 Protokoll från områdesstyrelsens föregående 

sammanträde 2007-04-25. 
Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med god-
kännande till handlingarna. 

   
56 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckningar jämte bilagor, 
bilaga § 56. 
 
Dnr HT 2007/149 
Dnr HT 2007/114 
Dnr HT 2007/223 
Dnr 2007/190 

Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter 
särskilda kommentarer till vissa punkter. 
 
 

   
57 Information från områdesordföranden. Ordföranden meddelar att han ingått i en panel i samband 

med Uppsala universitets forskningsutvärderingsprocess.  
  
Ordföranden rapporterar från dekanrådet 2007-05-22, då 
det bl a meddelades att Högskoleverket önskar ansvara för  
utvärdering också av forskningen kopplat till ett ev. nytt 
system för resurstilldelning.  
 
Inför en ny forskningsproposition och en ny högskolepro-
position 2008 har universiteten ombetts inkomma med en 
framtidsprognos och redovisning av forsknings- och ut-
bildningsvisioner.  
 
Universitetsstyrelsen har beslutat att göra en speciell sats-
ning på yngre forskare som till hälften kommer att finansi-
eras av centrala medel. Områdesstyrelsen har anledning att 
återkomma till detta, också i anknytning till pågående 
diskussioner med en donator rörande en forskarassistent-
befattning. 
 
Dekanrådet fick också en föredragning av akademiränt-
mästaren om nya sätt att identifiera och följa ekonomiska 
flöden inom universitetet.  
 
Crafoordstiftelsen utlyser medel för projekt av långsiktig 
karaktär, gästföreläsningar, professurer och gästprofessu-
rer/gästforskare. Ansökningar ska gå via områdena. 

   



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(6) 
Styrelsen för humaniora Sammanträdesdatum 
och teologi 2007-05-23 
 
     
§ Ärende Beslut 
    
58 Information från sektioner och nämnder samt 

utbildningsledaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Wiberg informerar om det kvalitetsförstärkningsarbete 
som pågår vid SOL-centrum i syfte att öka antalet kon-
takttimmar för studenterna.  
 
SOL-styrelsen har beslutat att föreslå områdesstyrelsen att 
avbryta tillsättningarna av professuren i ryska och profes-
suren i engelska samt för två lektorat i svenska.  
 
Slutligen meddelas att Personalansvarsnämnden utdelat två 
varningar avseende jävsfallet vid SOL-centrum.  
 
Greger Andersson meddelar att ett öppet möte för histo-
risk-filosofiska sektionens lärare kommer att hållas den 24 
maj för att diskutera samarbete inom grundutbildningen. 
 
Historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden sammanträder 
den 28 maj. Bl a kommer hanteringen av ansökningarna 
till de utlysta forskarassistenturerna att behandlas.  
 
Ljudmiljöcentrum anordnar en träff med representanter 
för näringslivet den 25 maj.  
 
Lovisa Brännstedt redogör för Grundutbildningsnämn-
dens beredningsarbete vad gäller bl a kandidatexamina och 
kvalitetsförstärkningsinsatser inom området (jfr nedan) 
samt med retentionsplaner och plan för breddad rekryte-
ring av studenter.  
 
Kristina Josefson informerar om ett inledande möte med 
studievägledare, arbetslivskoordinatorn och International 
Liaison för att diskutera verksamhet och framtida samar-
betsformer.  
 
Utbildningsledarens idégrupp har diskuterat framtida 
strukturer och ämnesöverskridande samarbete inom 
grundutbildningen.  
 
En studievägledare kommer att bemanna en jourtelefon 
under sommaren som studenter som antagits till områdets 
utbildningar i höst kan ringa om det finns frågor eller 
funderingar.  
 
Eva Wiberg och Kristina Josefson kommer att möta repre-
sentanter för Göteborgs universitet för att diskutera olika 
samarbetsmöjligheter i språkutbildningar den 29 maj.  
 
Slutligen meddelas att arbetet med att införa personliga 
utvecklingsplaner för studenter fortskrider. 
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59 Förslag till kandidatprogram i Mänskliga rättig-

heter. 
Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 
2007-04-25, § 52. 
 
Föredragande: Utbildningsledaren 
 
Anhållan, bilaga § 59 
 
Dnr HT 2007/172 

Områdesstyrelsen beslutar 
 
att tillstyrka fortsatt planering av programmet. 
 

   
60 Kandidatexamina för språkutbildningar.  

Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-05-09, 
§ 49. 
      
Föredragande: Lovisa Brännstedt 
 
Dnr HT G229 171/2006 

Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med AUs förslag 
 
att nybörjarspråken ska ha högst fyra terminers studier för 
kandidatnivån och  
 
att uppdra åt SOL-styrelsen att arbeta med de förändring-
ar av pedagogik och kursuppläggning som kan bli nöd-
vändiga med anledning av att studierna begränsas till fyra 
terminer. 

   
61 Masterprogram. 

 
 

Erik Hedling redogör för de låga ansökningstalen för mas-
terprogrammet Visual Culture och föreslår att masterpro-
grammet startar först höstterminen 2008. 
 
Områdesstyrelsen uppdrar åt en arbetsgrupp bestående av 
Erik Hedling, Kristina Josefson, Gunilla Norberg, Eva 
Wiberg och en studeranderepresentant att lägga fram ett 
förslag i tid till AUs sammanträde 2007-05-30.  

   
62 Ekonomisk redovisning. 

 
Föredragande: Ekonomichefen 
 
Översikt/prognos, bilaga § 62. 
 
 

Områdesstyrelsen konstaterar att de nedskärningsinsatser 
som genomförts inom området börjar visa resultat. Bl a 
har personalkostnaderna minskat avsevärt.  
 
Områdesstyrelsen konstaterar vidare att en begäran om 
omstruktureringsbidrag lämnats till Planeringsenheten 
efter att information inkommit från institutioner-
na/centrumbildningarna.  
 
Slutligen meddelar Ekonomichefen att Riksbankens Jubi-
leumsfond begär in kostnadsberäkningar enligt en ny mo-
dell som ytterligare specificerar projektens kostnader.  

   
63 Fördelning av kvalitetsförstärkningsmedel. 

Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 
2007-04-25, § 46.  
       
Föredragande: Utbildningsledaren 
 
Protokollsutdrag från Grundutbildningsnämn-
den, bilaga § 63. 
 
Dnr Dnr HT 2007/230; HT 2007/276  
Dnr HT 2007/231 

Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt utbildningsledaren i samarbetet med 
Grundutbildningsnämnden och Eva Wiberg att samman-
ställa underlag i enlighet med den förda diskussionen. 
 
Ärendet hanteras vid AUs sammanträde 2007-05-30. 
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64 Förslag till riktlinjer för forskarutbildningen 

inom HT-området.  
Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 
2006-12-31, § 131. 
 
Föredragande: Carin Brenner 
 
Förslag och riktlinjer, se akten! 
 
Dnr HT 2007/84 

Ingående diskussion. 
 
Områdesstyrelsen uppdrar åt Kansli HT att föra in änd-
ringar i texten i enlighet med den förda diskussionen samt 
att genomföra redaktionella ändringar och beslutar 
 
att därmed anta områdets riktlinjer för forskarutbildning-
en.  
 
De pågående ärendena som för närvarande handläggs av 
historisk-filosofiska studiestödsnämnden skall också avslu-
tas av denna nämnd. 
 
Områdesstyrelsen uppdrar åt forskarutbildningsnämnden 
att under höstterminen lägga ett förslag till områdesge-
mensamma forskarutbildningskurser samt att lägga förslag 
till ledamöter i områdesstyrelsens beredningskommitté. 

   
65 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 samt pro-
tokoll från AUs sammanträde 2007-05-09, § 51. 
 
Föredragande: Ordföranden  
 
Förslag, se bilaga § 51 till AUs protokoll från 
2007-05-09. 
 
Dnr HT B11 102/2006 

Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

   
66 Sammanträdestider för höstterminen 2007. 

Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-05-09.
Områdesstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 
under 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 
 
Områdesstyrelsen beslutar även att budgetberedningar äger 
rum varje onsdag förmiddag med start 2007-09-12. 
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67 
 

Diskussionspunkt. Remiss: HT-områdets framti-
da organisation.  
Jfr protokoll från AUs sammanträden 2007-01-
17, § 9, 2007-02-14, § 23 och 2007-05-09, § 54 
samt protokoll från områdesstyrelsens samman-
träden 2007-02-28, § 24. 
      
Föredragande: Kanslichefen 
 
Remiss och remissvar, se akten!  
 
Dnr HT 2007/38 

Områdesstyrelsen informeras om att ordföranden och 
kanslichefen besökt en lunch för historisk-filosofiska sek-
tionens prefekter och där informerat om remissen.  
 
Vidare informeras styrelsen om att förändringen måste 
MBL-förhandlas innan beslut kan fattas. 
 
Områdesstyrelsen uppdrar åt ordföranden och kansliche-
fen att i tid till AUs sammanträde 2007-05-30 formulera 
ett förslag till beslut om denna del av omorganisationen 
inom HT-området samt uppdrar åt sekreteraren att förbe-
reda en MBL-förhandling 2007-06-05. 

   
68 Diskussionspunkt. Remiss: Riktlinjer för fördel-

ning av forskningsresurser.  
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-05-09, 
54 samt protokoll från områdesstyrelsens sam-
manträde 2007-02-28, § 25. 
 
Föredragande: Kanslichefen 
 
Remiss och inkomna remissvar, se akten! 
 
Dnr HT A9 96/2006 

Områdesstyrelsen konstaterar att ytterligare informations-
insatser bör genomföras och att remissen skall diskuteras 
vid en kommande prefektlunch.  
 
Områdesstyrelsen står fast vid förslaget som skall MBL-
förhandlas under hösten 2007.  
 
 
 
 

   
         
 
Vid protokollet     
 
 
 
Åsa Thormählen  Gunnel Holm 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Jan Svensson   Siv Holmberg 
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Närvarande   
   
Ledamöter:   
   
Andersson, Greger professor  
Andersson, Ida studeranderepresentant  
Appelros, Erica universitetslektor  
Brännstedt, Lovisa studeranderepresentant  
Gustavsson, Alexander doktorandrepresentant  
Hedling, Erik professor t o m § 83 (delvis) 
Holmberg, Siv förvaltningsansvarig, Ideon  
Svensson, Jan professor ordförande 
Welinder, Björn advokat  
Wiberg, Eva docent fr o m § 74 (delvis) 
   
Adjungerad ledamot:   
Lindström, Fredrik professor  
   
Övriga:   
   
Brenner, Carin fakultetssekreterare § 74 samt § 83 
Holm, Gunnel kanslichef  
Josefson, Kristina utbildningsledare  
Norberg, Gunilla ekonomichef  
Thormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterare 
   
Frånvarande ledamöter:   
   
Jeanrond, Werner G. professor  
Nurmi, Bo studeranderepresentant  
Ulvros, Eva-Helen universitetslektor annat åtagande 
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69 Utseende av justeringsperson. Björn Welinder utses. 
   
70 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: 

Punkt 16: Mall för studieplan för forskarutbildningen. 
   
71 Protokoll från områdesstyrelsens föregående 

sammanträde 2007-05-23. 
Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med god-
kännande till handlingarna. 

   
72 Meddelanden. 

 
Meddelandeförteckningar jämte bilagor, 
bilaga § 72 A; 
 
Dnr HT 2007/233 
Dnr STU 2007/186 
Dnr STU 2007/165 
Dnr PLAN 2007/38 
 
Sammanställning av HSV-rapporter, bilaga § 72 
B. 

Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter 
särskilda kommentarer till vissa punkter. 
 
Ida Andersson föredrar en sammanfattning av rapporter, 
bl a från Högskoleverket, som behandlar kvalitetsgransk-
ning av utbildningen vid universitet och högskolor. 
 
Ida Andersson meddelar vidare att utbildningsminister 
Lars Lejonborg kommer till Lunds universitet den 25 juni, 
och då kommer att träffa företrädare för de studentkårer 
som skrivit till honom i anledning av resurssituationen.  

   
73 Information från områdesordföranden. Ordföranden rapporterar från humanistiska fakultetskon-

ferensen som detta år ägde rum i Växjö. Småämnespro-
blematik inklusive kartläggning av historisk-filosofiska 
ämnen, Bolognaprocessens implementering, kriterier för 
utvärdering av humanistisk forskning samt den komman-
de utredningen om resurstilldelning var ämnen som disku-
terades. 
 
Ordföranden meddelar att HT-området erhållit 2,5 Mkr 
från Ridderstadska stiftelsen och en donation om 400 tkr i 
fyra år för finansiering av en forskarassistentur med inrikt-
ning mot danmarkstudier av Birgit och Sven Håkan Ohls-
sons stiftelse.  
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74 Information från sektioner och nämnder samt 

utbildningsledaren. 
 
 
CTRs framtidsplan, bilaga § 74A; 
 
Rapport från Samhällsvetarkåren, studiemiljö, 
bilaga §74B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredrik Lindström informerar om att Krister Stendahls 
professur i religionsteologi med placering i Jerusalem utly-
ses innevarande månad.  
 
Vidare delar ut och sammanfattar innehållet i den fram-
tidsplan som styrelsen för CTR fastställt vid terminens 
sista sammanträde.  
 
Greger Andersson och Carin Brenner meddelar att ett 
öppet möte för historisk-filosofiska sektionens lärare har 
hållits för att diskutera samarbete inom grundutbildningen 
samt olika aspekter på kvalitetsprofilering.  
 
Vid miljönämndens sammanträde 2007-06-08 diskutera-
des bl a en rapport från Samhällsvetarkåren vad gäller 
medlemmarnas uppfattningar om studiemiljön.  
Miljönämnden diskuterade även ett förslag till HT-
områdets mål för arbetsmiljön. 
 
Vidare meddelas att Ljudmiljöcentrum erhållit 100 tkr 
från Crafoordska stiftelsen. 
 
Eva Wiberg sammanfattar samtal med Planeringsenheten 
vad gäller utvecklingskostnader för Academic Writing 
Skills, en nätbaserad utbildning för lärare och studenter 
inom LU.  
 
Vidare har ett pilotprojekt för s k Podcasting diskuterats 
med företrädare för Rektorsämbetet.  
 
Slutligen meddelar Eva Wiberg att Rektor varit på SOL 
för att tala med medarbetare samt att den föreslagna om-
organisationen av SOLs studievägledning kommer att 
MBL-förhandlas den 19 juni.  
 
Lovisa Brännstedt redogör för Grundutbildningsnämn-
dens beredningsarbete vad gäller bl a examensbeskrivning-
ar, ECTS-betyg (jfr nedan) samt fördelning av kvalitetsför-
stärkningsmedel.  
 
Vidare informeras om att nämnden arbetar med en mall 
för studiebeskrivningar och att alla myndighetsbeslut skall 
utformas på svenska. 
 
Eva Wiberg återgår som ordförande i Grundutbilndings-
nämnden fr o m höstterminen 2007 och Eva och styrelsen 
uttrycker sitt tack till Lovisa Brännstedt för hennes ordfö-
randeskap. 
 
Kristina Josefson informerar om den tids- och arbetskrä-
vande valideringsprocessen gällande de master- och kandi-
datprogram som planeras inför 2008. Underlaget kommer 
att behandlas vid AUs sammanträde 2007-08-22.  
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74 
forts 

Information från sektioner och nämnder samt 
utbildningsledaren. 
 

Utbildningsledaren har i samråd med ekonomichefen gått 
igenom förutsättningarna för ekonomiska och administra-
tiva modeller för tvärvetenskapliga masterprogram. Ett 
förslag kommer att presenteras under höstterminen. 
 
Eva Wiberg och Kristina Josefson har diskuterat olika 
samordningsmöjligheter i språkutbildningar med företrä-
dare för humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, 
vilket bl a resulterat i fyra pilotprojekt. 

   
75 Ekonomisk redovisning.  

 
Översikt/prognos, bilaga § 75. 
 

Områdesstyrelsen konstaterar att de besparingsåtgärder 
som vidtagits börjar visa resultat. Den ekonomiska situa-
tionen är emellertid fortfarande bekymmersam, framförallt 
avseende grundutbildningen. Diskussioner har initierats 
med Juridiska fakulteten gällande s k anslagsväxling. 

   
76 ECTS-betyg. 

    
Föredragande: Kristina Josefson 
 
Förslag, till rekommendation, bilaga § 76 A; 
Rekommendation, bilaga § 76 B. 
 
Dnr HT 2007/210 

Områdesstyrelsen konstaterar att förslaget till rekommen-
dation inte innebär en övergång till relativ betygsättning 
utan skall ses som ett hjälpmedel för att överföra redan 
satta betyg till benämningar som är gångbara internatio-
nellt.  
  
Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget till rekommendation för översätt-
ning av ECTS-betyg med strykning av beskrivningen av 
betygens innebörd. Rekommendationen skall vara ett pro-
visorium. Det uppdras åt utbildningsledaren.  
 
att uppdra åt utbildningsledaren att genomföra ändringar-
na samt att sprida rekommendationen till områdets studie-
rektorer. Rekommendationen skall åtföljas av en förkla-
rande text från GU-nämnden. Vidare uppdras det åt ut-
bildningsledaren att ta ytterligare kontakter med övriga 
lärosäten inom landet. 

   
77 Examensbeskrivningar. 

 
Föredragande: Kristina Josefson 
 
Förslag, bilaga § 77 A; 
Mall för examensbeskrivning för kandidatexa-
men, bilaga § 77 B.  
 
Dnr HT 2007/116 

Diskussion.  
 
Områdesstyrelsen beslutar  
 
att fastställa förslaget till mall för examensbeskrivning för 
kandidatexamen med en förändring av punkten 3.2 i an-
ledning av ovanstående diskussion samt  
 
att uppdra åt GU-nämnden att sprida information om 
mallen till berörda inom området. 
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78 Arbetsgrupp för att se över ev. framtida lokaler 

för HT-områdets vidkommande. 
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-05-30, 
§ 58. 
 
Föredragande: Ordföranden 
 
 
 

Områdesstyrelsen beslutar 
 
att arbetsgruppen som skall arbeta med att se över områ-
dets framtida behov av lokaler skall bestå av sektionsdeka-
nerna, Siv Holmberg, ekonomichefen, områdesbiblioteka-
rien samt företrädare för studerandeorganisationerna. Britt 
Nordbeck från SOL tillfrågas om sekreterarskap i arbets-
gruppen. Åsa Thormählen biträder gruppen med en pro-
cessbeskrivning. 
 
Vidare beslutas 
 
att arbetsgruppen skall arbeta fram ett förslag i tid till 
områdesstyrelsens sammanträde 2007-10-17. I förslaget 
skall det tydligt framgå om det över huvud taget är möjligt 
att förlägga HT-områdets verksamhet till nuvarande Zoo-
fysiologens resp. Zoologens byggnader vid Sölvega-
tan/Helgonavägen samt SOL. Förslaget skall åtföljas av en 
ekonomisk kalkyl. 

   
79 Skrivelse angående utbildningen i Mänskliga 

rättigheter. 
Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-05-30, 
§ 61. 
       
Föredragande: Ordföranden 
 
Protokollsutdrag från CTRs styrelse, bilaga § 79.
 
Dnr HT2007/274 

Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med AUs förslag och 
i överensstämmelse med CTRs styrelse  
 
att avvakta beslut om en utredning av utbildningens själv-
ständighet tills den nya professorn installerats samt  
 
att låta verksamheten själv lösa frågan om ”en rådgivande 
grupp” och representation i denna grupp. 

   
80 Diskussionspunkt: Riktlinjer för studievägledning 

vid område HT. 
       
Protokollsutdrag från SOL-styrelsen, bilaga § 80 
 
Dnr HT 2007/305 
jfr Dnr HT A9 105/2004 

Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen finner att man trots ärenderubriceringen 
kan gå till beslut och beslutar därefter  
 
att uppdra åt Grundutbildningsnämnden i samråd med 
utbildningsledaren att se över områdets riktlinjer för stu-
dievägledning och lägga förslag till ev. revideringar i tid till 
områdesstyrelsens sammanträde 2007-10-17.  
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81 Fördelning av kvalitetsförstärkningsmedel. 

Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 
2007-04-25, § 46 samt protokoll från AUs sam-
manträde 2007-05-30, § 64.  
 
Föredragande: Kristina Josefson 
 
Ansökningar, se bilagor §§ 64C-D till AUs 
protokoll från 2007-05-30. 
 
Dnr Dnr HT 2007/230; HT 2007/276  
Dnr HT 2007/231 

Områdesstyrelsen konstaterar att utlysningen av stimu-
lansmedel skickats ut och att ansökningar skall inkomma 
senast 2007-09-15. Inkomna ansökningar skall beredas av 
Grundutbildningsnämnden i samråd med utbildningsleda-
ren. 
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att bevilja medel för de faktiska kostnader som uppkom-
mer i samband med metodutveckling av Personal Deve-
lopment Planning, dock som högst 100 tkr samt 
 
att bevilja medel för de faktiska kostnader som uppkom-
mer i samband med utveckling av internationella kurser 
inom ramen för samarbetet med Medelhavsinstituten, 
dock högst 150 tkr. 

   
82 Remiss: HT-områdets framtida organisation.  

Jfr protokoll från AUs sammanträden 2007-01-
17, § 9, 2007-02-14, § 23 och 2007-05-09, § 54 
och 2007-05-30 § 63 samt protokoll från områ-
desstyrelsens sammanträden 2007-02-28, § 24 
och 2007-05-23, § 67). 
 
Handlingar, se akten! 
 
Dnr HT 2007/38 

Områdesstyrelsen konstaterar att förslaget sänts på en 
snabbremiss och att nästan samtliga remissinstanser nu 
ställer sig bakom förslaget till förändring av organisatio-
nen. Förslaget har även MBL-förhandlas. 
 
Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen beslutar följande: 
Området för humaniora och teologi ska fr o m 1 januari 
2009 under områdesstyrelsen organiseras i institutioner. 
Detta innebär att Humanistiska fakulteten och dess sek-
tioner respektive Teologiska fakulteten inte har några 
uppgifter vad avser det reguljära arbetet med grundutbild-
ning, forskning och forskarutbildning. 
 
Utseende av hedersdoktorer respektive hantering av fakul-
tetsanknutna stipendier sker fakultetsvis en respektive två 
gånger om året i särskild ordning.  
 
Områdesstyrelsen kommer att som nu ha nämnder för 
behandling av ärenden inom olika verksamhetsområden. 
 
Under områdesdekanen, som också är ordförande i områ-
desstyrelsen, ska det finnas prodekaner med ansvar för 
särskilda verksamhetsområden. En prodekan ska också 
vara dekanus för Humanistiska fakulteten och en för Teo-
logiska fakulteten. Fakultetsdekanerna (tillika pro-
dekaner) har ceremoniella arbetsuppgifter samt ansvarar 
för arbetet med utseende av hedersdoktorer respektive 
hantering av fakultetsanknutna stipendier. 
 
Under hösten 2007 ska övriga frågor som berörs i remis-
sen och i de inkomna remissvaren diskuteras på olika nivå-
er inom organisationen. 
 
Områdesstyrelsen uppdrar åt Kanslichefen att föra ärendet 
vidare till rektorsämbetet. 
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83 
 

Förslag till mall för studieplan. 
 
Föredragande: Carin Brenner 
 
Förslag, bilaga § 83 A, 
Version till institutionerna, bilaga § 83 B. 
 
Dnr HT 

Diskussion. 
 
Områdesstyrelsen konstaterar att områdets institutioner 
bör inkomma med synpunkter på mallen innan den slutli-
gen fastställs.  
 
Områdesstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kanslichefen att genomföra revideringar i 
dokumentet i enlighet med den förda diskussionen samt 
 
att uppdra åt Carin Brenner att sända ut förslaget till om-
rådets institutioner för att inhämta synpunkter samt 
 
att synpunkterna skall tillsändas forskarutbildningsnämn-
den som efter att ha tagit del av inkomna synpunkter skall 
arbeta fram ett förslag till områdesstyrelsens sammanträde 
2007-09-19. 

   
84 Uppföljning av terminens arbete och upplägg-

ning av höstens arbete. 
 
 

Områdesstyrelsen beslutar att lämna ärendet utan åtgärd. 
 
 
 
 

   
 Avtackning. Ordföranden framför sitt varma tack till studenterna och 

deras kunniga och engagerade medverkan i områdesstyrel-
sen samt i en mängd andra sammanhang under det gångna 
läsåret. 

         
 
Vid protokollet     
 
 
 
Åsa Thormählen  Gunnel Holm 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Jan Svensson   Björn Welinder 
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