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LuNns

HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA

PROTOKOLL

2019-08-28 kl 9.30-13.20

professor, prodekan
studerande
professor, dekanus

professor, prodekan
professor, prodekan

fakultetskoordinator
arbetsmilj ö samordnare
studentsþddsombud
kanslichef
IT-chef
kommunikationsansvarig
ekonomichef

doktorand

UNIVERSITET

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter

Samuel Byrskog
Linnea Karlsson
Joharures Persson

Barbara Törnquist-Plewa
Ann-Kristin Wallengren

Ovriga:

Cecilia Bergsten
Isabella Grujoska
Marina Hansson
Gunnel Holm
Birgitta Lastow
Gisela Lindberg
Jonas Sundin

X'rånvarande ledamöter

Sandra Cronhamn

orulf$ 1 88-193,201
ej $ 194-200

ordf$ 194-200

sekreterare
tom$ 193

tom$ 193

$ 200
tom$ 192

anmält fiirhinder
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Posfadress Box 192, 221 0O LUND Besöksadress Helgonavägen 3, LUND Telefondir046-2227226,växel046-2220000

E-posf cecilia.bergsten@kansliht.lu.se Webbadress http://www.ht.lu.se



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Faku ltetsstyrelsens arbetsutskott

s

188.

189.

190.

191.

192.

193.

Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående JlM-protokoll, återkoppling
från nämnderna, kontaktpersonen ftir
JlM-frågor samt HT-fakultetemas
representant i Rådet for jämställdhet och
likabehandling.

Föredragand e: Is ab e I la Gruj o s ka

Föregående JlM-protokoll ( 1 9050 8),

sammanställning av aktuella JlM-frågor med
bilagor, protokoll från Rådet ftir jämställdhet
och likabehandling (190522) inkl Allbright-
rapporten Vetenskapsmannen inte kvinna,
bilagor S 190 A-C.

Utvärdering av workshop om normkritisk och
inkluderande kommunikation.

Föredragand e: I s ab e lla Gruj o s ka,

Gisela Lindberg

Utvärdering, bilaga $ 191

úrformation om guiden Diskriminering,
trakasserier och kränkande särbehandling -
stöd for dig som anställd vid HT-fakulteterna.

Föredragand e: Is ab e I la Gruj o s ka,

Gisela Lindberg

Guide för anställda, bilaga $ 192.

Enkäten Mångfald i undervisningen.

Föredragand e: Is ab e I la Gruj o s ka

Sammanställning, bilaga $ 193.

PROTOKOLL 2 (4)

2019-08-28

Beslut

Barbara Törnquist-Plewa utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
och med tillägg av punkterna
- Remiss: Organbevarande behandling för donation,
- Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till $ 164 i friregående JlM-protokoll
meddelas att projektet "Mångfald i undervisningen"
presenterades vid Grundutbildningsnämndens internat
i juni.

Arbetsmilj ösamordnare Isabella Gruj oska informerar
om att Rådet för jämställdhet och likabehandling har

beslutat ftireslå att de centrala medel som finns för att
främja en jämn könsftirdelning bland professorer även

ska kunna sökas ftir andra ändamål inom området lika
villkor.

Protokollet från Rådet flor jämställdhet och
likabehandling läggs till handlingarna.

Isabella Grujoska och Gisela Lindberg berättar om den

heldagsworkshop om inkluderande kommunikation
med genusfotognfen Tomas Gunnarsson som
ordnades för fakulteternas kommunikatörer den

23 maj med medel från Rådet for jämställdhet och
likabehandling. Arrangemanget, som väckt intresse
också centralt inom LU, kommer att foljas upp av
ytterligare akfiviteter för en mer inkluderande miljö.

Isabella Grujoska och Gisela Lindberg informerar om
guiden som nu finns färdig i tryckt form på svenska.

Áven den engelska översättningen är klar, endast

tryckning återstår.

Under hösten kommer guiden att lanseras genom olika
aktiviteter, bland annat information på prefektforum och
i fakultetemas andra olika nätverk.

Arbetsmiljösamordnaren informerar kort om enkäten.

Arendet bordläggs och behandlas vid nâsta AU-
sammanträde med JLM den 11 december.
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

194. Samarbetsavtal ftir Forskarskolan i historiska
studier.

Protokollsutdrag AU 190612, forslag till
samarbetsavtal, bilagor S f94 A-8.
Fastställt samarbetsavtal, bilaga $ 194 C

SAMV 20t9/304

195. Nominering av representanter till
biblioteksstyrelsen.

Föredragand e: kans lichefen

Anmodan om nominering, beskrivning av
biblioteksstyrelsens uppdrag,
bilagor S 195 A-8.

196. Remiss: Santiagokonventionen mot
organhandel.

Föredragand e: kans lichefen

Remisskrivel se, sammanfattning,
bilagor S 196 A-8.

Dnr V 20l9ll3l3

Remiss: Konsultationsordning i frågor som rör
det samiska folket.

Föredragand e: kans lichefe n

Remisskrivel se, sammanfattning,
bilagor $ 197 A-8.

Dnr V 201911354

198. Remiss: Organbevarande behandling for
donation.

Föredragand e: kans I ichefen

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor S 198 A-8.

Dnr V 201911372

PROTOKOLL 3 (4)

2019-08-28

Diskussion om vissa fortydliganden och ändringar i
forslaget till samarbetsavtal flor Forskarskolan i
historia.

Arbetsutskottet ger Samuel Byrskog i uppdrag att
fürdigställa avtalet i enlighet med de synpunkter som
framkommit under di skussionen.

Gunnel Holm informerar om den anmodan om
nomineringar till biblioteksstyrelsen som har inkommit
från rektor och om de diskussioner som forts med
öwiga fakulteter.

Arbetsutskottet beslutar att nominera prodekan Barbara
Tömquist-Plewa som ledamot i biblioteksstyrelsen.

Samtliga institutioner har beretts tillfülle att yttra sig
över remissen, men inga önskemål om att lämna
synpunkter har inkommit.

AU beslutar att HT-fakulteterna avstår från att yttra
sig över remissen.

Samtliga institutioner har tillfrågats om de önskar
yttra sig över remissen, men inga önskemål om att
svara har inkommit.

AU beslutar att HT-fakulteterna avstår frân att yttra
sig över remissen.

Samtliga institutioner har informerats om remissen,
men inga önskemål om att lämna synpunkter har
inkommit.

AU beslutar att HT-fakulteterna avstår från att yttra sig
över remissen.

197
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

199. Föregående protokoll och meddelanden.

Utbildningsprodukf ionen vid HT-fakulteterna

Cfr $ 183), bilaga S 199.

200. Remiss från SUHF: Rekommendation for
forskningsdatapolicy.

Föredragande: Birgitta Lastow, Gunnel Holm

Remisskrivelse, forslag till rekommendation,
bilaga $ 200 A-8.
HT-fakulteternas yttrande, bilaga S 200 C.

Dnr V 20l9lll38

201. Riskanalys 2019 - genomgång inftir riskdialog.

PM med bilagor, ramverk for intern styrning
och kontroll vid LU, bilaga S 201 A-8.
Risþlan för HT 2ÙI9,bilaga $ 201 C.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

ohannes Persson Ann-Kri stin Wallengren
ordf$ 194-200Ordf$ 188-193, $ 201

PROTOKOLL 4 (4)

2019-08-28

I anslutning till $ 179 meddelas att sammanställningen
av åtgärder från kvalitetsdialogernas uppföljning tas

upp vid AU:s sammanträde 11 september, i anslutning
till $ 183 att en skrivelse om utbildningsproduktionen
har skickats ut till samtliga institutioner samt i
anslutning till $ 186 att anhållan från Historiska
institutionen har bifallits.

Diskussion om förslaget till Rekommendation for
forskningsdatapolicy från SLIHF där behovet av någon
form av nationell forskningsdatapolicy särskilt
poängteras.

Fakultetsstyrelsens AU beslutar att delegera till IT-
chef Birgitta Lastow och kanslichef Gunnel Holm att
utarbeta HT-fakulteternas yttrande i enlighet med
diskussionen under sammanträdet samt till Ann-
Kristin Wallengren atf avge svaret.

Gemensam genomgång och värdering av allmänna och
fakultetsspecifika risker inftir HT-fakulteternas
riskdialog med avdelningen Planering.

'þo'Lu'-
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Barbara Tömquist-Plewa
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LuNns
U NIVERSITET

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närwarande

Ledamöter

Samuel Byrskog
Sandra Cronhamn
Linnca Karlsson
Johannes Persson

Barbara Tömquist-Plewa
Am-Kristin Wallengren

Ovriga

Cecilia Bergsten
Marianne Gullberg
Karin Gustavsson
Gunnel Holm
Viktoria Hörnlund
Birgitta Lastow
Jonas Sundin
Charlotte Tornbjer

HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA

PROTOKOLL

2019-09-1 1 kl 9.15-12.35

professor, prodekan
doktorand
studerande
professor, dekanus
professor, prodekan
professor, prodekan

fakultetskoordinator
forest Humanistlab
chef Folklivsarkivet
kanslichef
fakultetsbibliotikarie
IT-chef
ekonomichef
chef Driftsenhet HT

ordfiirande
tom$211

sekreterare

tom$208
fran del av $ 204

tom$208;$210
tom$209

tom$208

a/\ I
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

s

202.

203.

204.

20s.

206.

Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång

av verksamheten.

Föredragand e: Charlotte Tornbj er

Lägesrapport från Driftsenhet HT,
bilaga S 204.

IT-enheten: lägesrapport med genomgång av
verksamheten.

Föredragand e: Birgitta Lastow

Prioriterade punkter 2019, bilaga $ 205.

Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång

av verksamheten.

Föredragande: Karin Gustavs s on

Lägesrapport från Folklivsarkivet,
bilaga $ 206.

PROTOKOLL 2 (5)

2019-09-11

Beslut

Samuel Byrskog utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse
och med tillägg av punkten Inrättande av
forskarutbildning i Ost- och Sydöstasienstudier.

Charlotte Tombjer informerar om att lokalforändrings-
projektet i Absalon nu till allra största delen är
slutfört. Foajé och grupprum är uppfräschade och har
fått nya möbler, det nya studentpentryt är klart liksom
det nya konferensrummet. Tillfrilliga utrymnings-
platser är nu också inrättade i SOl-husen och nya
utrymningsplaner kommer att sättas upp.

Hon informerar bland annat också om planerna på

fortsatta ftirbättringar av lokalema i SOl--husen under
2020 och2}2l,nägot som kan medfora behov av extra
resurser för proj ektledning.

Birgitta Lastow informerar om flera typer av
uppgraderingsarbete som pågår och som kommer
att kräva resurser under hösten, däribland utbyte av
äldre datorer, uppdatering av foråldrade operativsystem
samt uppgradering av publiceringsverktyget Typo3.

Bland övriga områden som kommer att stå i fokus
nämns florberedelser för omläggning av utskriftsnät
till intema nät samt forskningsrondema som kommer
att fortsätta i samarbete med HT-biblioteken.

Karin Gustavsson berättar att digitaliseringen av
Folklivsarkivets befintliga samlingar fortskrider och
betonar att det är viktigt att digitaliseringsarbetet sker
på ett kvalitativt sätt som verkligen bidrar till att göra

materialet sökbart.

Hon nämner bland annat också att arkivet tar emot såväl
praktikanter som besök från ABM-studenterna och att
man gäma vill utveckla och förbâttra detta samarbete.

Ambitionen är också att utvidga samverkan med forskare
till att omfatta hela HT-fakultetema.

\r\J
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

207

208.

209.

Humanistlaboratoriet: lägesrapport med
genomgång av verksamheten.

Föredragande: Marianne Gullber g

Lägesrapport från Humanistlaboratoriet,
bilaga $ 207.

HT-biblioteken: lägesrapport med genomgång
av verksamheten.

Föredragand e: Vikto ria Hö rnlund

Lägesrapport från HT-biblioteken,
bilaga S 208.

Nystart ftir systemet "Nya medarbetare"

Föredragande: Birgitta Lastow

Förslag, bilaga S 209.

v 20171249

PROTOKOLL 3 (5)

201 9-09-1 1

Marianne Gullberg informerar om att de diskussioner
som har förts med öwiga fakulteter inom Lunds
universitet har lett fram till en positiv inställning till
samfinansiering av Humanistlaboratoriet. Utöver detta
har ett årligt stöd till verksamheten utlovats av rektor.

Föreståndaren redogör bland annat även for planerna
på en med Umeå universitets humanistlaboratorium
gemensam anhållan till Vetenskapsrådets
behovsinventering om nationell infrastruktur.

Vikforia Hörnlund berättar att ftirberedelserna inför
RQ20 har medftirt att mycket tid behöver läggas på

granskningsarbete i LUCRIS. Âven anslutningen av
Asienbiblioteket kräver mycket arbete med såväl
ommärkning som integrering av arbetssätt med mera.

Därutöver nämns också att övergången till ett nytt
märkningssätt av böcker (RFD) kommer att kräva
mycket resurser under hösten, dels en ftirberedande
gallring och därefter märkning av varje bok.

Birgitta Lastow informerar om forslaget till
omarbetning av systemet "Nya medarbetare", vilket
syftar till att underlätta för alla parter som medverkar
vid introduktion av nyanställda samt att ge den
nyanställde ett bra mottagande. Omarbetningen
innebär att systemet kopplas direkt till LUCAT.

Diskussion om viklen av att rätt information läggs
in i LUCAT.

AU beslutar
- att ge lT-enheten i uppdrag att omarbeta systemet

"Nya medarbetare" så att det kan stödja befintliga
processer vid alla institutioner/enheter vid HT genom
att initiera händelsekedjor baserat på förändringar i
LUCAT.
- att utvecklingsarbetet ska utftiras från och med
hösten 2019.
- att IT-enheten ska återkomma till AU med forslag om
systemägare, systemfcirvaltare, styrgrupp med mera.

Jf
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

210. Remiss:RapportenDemokratinsskattkammare

- forslag till en nationell biblioteksstrategi.

Föredragan de: kans li chefen

Remisskrivelse, rapporten Demokratins
skattkammare,I-IB:s utkast till ¡trande från
LU, bilaga S 210 A-C.
Synpunkter från HT-biblioteken, SOL,
Institutionen ftir kulturvetenskaper,
bilagor S 210 D-F.
Förslag angående fortbildningsinstitut,
bilaga S 210 G.
HT-fakulteternas ftrande, bilaga S 213 H.

ztt. Inrättande av forskarutbildning i Ost- och
Sydöstasienstudier.

Protokollsutdrag från FLIN 190909, ansökan
från CÖS, bilaga $ 211 A-8.

Dnr U 2019/269

212. Lokalisering av joumalistutbildningen vid
Institutionen för kommunikation och medier

2r3. Uppföljning av 2019 års kvalitetsdialoger for
grund- och avancerad nivå - ansvarsftirdelning
och budget.

Sammanställning, bilaga $ 213

PROTOKOLL 4 (5)

2019-09-11

Samtliga institutioner samt HT-biblioteken har beretts
tillfÌille att lämna synpunkter på remissen. Svar har
inkommit från HT-biblioteken, Institutionen ftir
kulturvetenskaper och SOL.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet ger i uppdrag till Viktoria Hömlund,
Barbara Törnquist-Plewa och Gunnel Holm att
gemensamt utarbeta HT-fakultetemas yttrande på
grundval av inkomna yttranden och diskussionen i AU

Samuel Byrskog, prodekan for forskarutbildningen,
redogör for ärendet och Forskarutbildningsnämndens
ställningstagande att bifalla ansökan från Centrum ftir
Öst- och Sydöstasienstudier.

Arbetsutskottet beslutar att inrätta utbildning på
forskarnivå i ämnet öst- och Sydöstasienstudier.

Ekonomichef Jonas Sundin ger en lägesrapport
angående initiativet från Institutionen for
kommunikation och medier att fl>rtta redaktionen
vid journalistutbildningen till Campus Helsingborg.
Efter inventering av lokalbehoven framstår
möjligheten atthyra in redaktionen i privata lokaler i
anslutning till Campus som främsta alternativ. Nästa
steg i processen är att ta fram konkreta fürslag med
kostnadsredovisning.

Diskussion om vad lokaliseringen skulle innebära ftir
j ournalistutbildningen samt om möj lighetem a att ta

upp frågan i kommande kvalitetsdialog med
Írstitutionen för kommunikation och medier
till sammans med Samhäll svetenskapli ga fakulteten.

Ann-Kristin Wallengren, prodekan für
grundutbildningen, redogör ftir den sammanställning
av insatser från uppföljningen som AU efterfrågat
inför budgetarbetet, jfr $ 179.

Arbetsutskottet for äskandet vidare till
budgetberedningen.

"Jt

Dnr STYR 201811596
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

214. Föregåendeprotokollochmeddelanden.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

2019-09-11

I anslutning till $ 194 meddelas att Samarbetsavtalet
ftir Forskarskolan i historiska studier är f?irdigställt
samt i anslutning till $ 195 att Barbara Tömquist-
Plewa har påbörjat sitt uppdrag som ledamot i
biblioteksstyrelsen.

Holm

\t^

Samuel Byrskog

PROTOKOLL 5 (5)

fil-- fi-.-
Ibhannes Pþsson
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HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA

UNIVERSITET

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog
Sandra Cronhamn
Linnea Karlsson
Johannes Persson

Barbara Törnquist-Plewa
Ann-Kristin Wallengren

Ovriga:

Cecilia Bergsten
Gunnel Holm
Birgitta Lastow
Hege Markussen
Jonas Sundin
Lynn,{kesson

PROTOKOLL

2019-10-16 kt 9.15-12.15

professor, prodekan
doktorand
studerande
professor, dekanus
professor, prodekan
professor, prodekan

fakultetskoordinator
kanslichef
chef IT-enheten
utbildningsledare
ekonomichef
professor

1(4)

from$221
fr del av $ 217

ordftirande

sekreterare

tomdelav$219
ç 222

ç 22r
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215.

216.

217.

218.

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Faku ltetsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL 2 (4)

201 9-1 0-1 6

Beslut

Linnea Karlsson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Birgitta Lastow redogör for bakgrunden till att
principema for datorpaket behöver ses över, vilket
främst handlar om att prisskillnadema mellan olika
typer av datorer kommer att bli betydligt större
framöver.

Diskussion om de möjliga alternativ som redovisas i
underlaget. Frågan har även tagits upp i prefektforum.

Arbetsutskottet beslutar att
- ett standardpaket baseras på PC och att det därmed
inte är möjligt fijr medarbetare att fritt välja mellan
Mac och PC, endast mellan bärbar och stationär PC,

- inköp av andra och/eller dyrare alternativ än

standardpaket ska beviljas av prefekf och att

institutionen står ftir den överskjutande delen av

kostnaden jämfürt med standardpaket med bärbar PC,

- ovanstående principer ska gälla från och med

2020-01-01.

Samtliga datorer och datortillbehör beställs även
fortsättningsvis via lT-enheten.

Birgitta Lastow informerar om bakgrunden till ärendet

och behovet av en tillfüllig lösning for lokal support av

Canvas inom HT tills att den centrala supportlösningen
för Canvas är etablerad.

AU beslutar i enlighet med fürslaget att ge IT-enheten
i uppdrag att under resterande projekttid, fram till
2020-12-3I, utfora begränsad Canvas-relaterad support
gentemot HT-fakultetemas anställda. Detta omfattar
även att ta framteknike¡anvisningar och publicera
desamma på HT:s intranät.

lirende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Principer for datorpaket från IT-enheten.

Föredragand e: Birgitta Las tow

Beslutsunderlag, bilaga S 217.

Interimslösning ftir lokal Canvas-support
vidHT.

Föredragand e: Birgiua Lastow

Förslag, bilaga S 218.
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LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

2L9. Föregående protokoll och meddelanden.

Redogörelse från IT-enheten: jämftirelse
mellan 2009 och 2019,bilaga $ 219 A.
Skrivelse med anledning av journalist-
utbildningens önskan om tillägg av

utbildningsort, bilaga S 219 B.

220. Fördelning av medel till särskild
samfinansiering till Historiska institutionen.

Föredragan de'. eko nomi ch efen

Förslag, bilaga $ 220.

221. UtredningenFolklivsarkivetiframtiden.

Folklivsarkivet i framtiden. En utredning av
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar
vid Lunds universitet, bilaga 5221.

Dnr STYR 201911703

PROTOKOLL 3 (4)

201 9-1 0-1 6

Birgitta Lastow berättar kort om redogörelsen från
IT-enheten med anledning av avdelningens
tioårsjubileum. AU finner jämförelsen mycket
upplysande och rekommenderar att den förs vidare
till prefektforum.

I anslutning till $ 210 i foregående protokoll meddelas

att HT-fakulteternas svar är inskickat och att Rekfor
även har fastställt yttrandet från LU.

Jonas Sundin redogör för ärendet och svarar på frågor

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enli ghet

med ftirslaget att tilldela Historiska institutionen
180 tkr ftir samfinansiering av Wallenberg Academy
Fellow-projektet via potten för särskild
samfinansiering.

Lynn Åkesson berättar kort om uppdraget att utreda
Folklivsarkivet i framtiden, vilket initierades i augusti
2018. Rapporten ir¡refattar arkivets bakgrund och nuläge

samt en beskrivning av Folklivsarkivet i en lokal,
nationell och internationell kontext.

För att tydliggöra de möjliga scenarier som kan
övervägas for Folkiivets framtid presenteras i
utredningen fyra olika altemativ med beskrivning av
fürdelar, nackdelar samt risker för verksamheten.

Ingående diskussion om hur Folklivsarkivet kan
utvecklas och nyttjas på bästa sätt.

Arbetsutskottet beslutar att en anställning som chef ftir
Folklivsarkivet ska utlysas snarast.

i f /.4^
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222. Underlag till kvalitetsdialog med

universitetsledningen.

Föredragande: Hege Markus s en

201 9-1 0-1 6

Utbildningsledare Hege Markussen redogör fòr
fürslaget till underlag och informerar om enstaka

punkter där det finns behov av ytterligare avstämning.

Ingående diskussion angående de frågor som behöver
kompletteras:
- Större utmaningar som fakultetema står inftir.
- Exempel på aktiviteter eller rutiner som har forbättrat
utbildningskvaliteten.
- Exempel på problematiken angående svårigheter ftir
HT-studenter att antas till masterprogram vid andra

fakulteter.

AU ger i uppdrag till Hege Markussen att komplettera
underlaget på grundval av diskussionen under
sammanträdet samt till Johannes Persson att avge

underlaget till universitetsledningen.

Ann-Kristin Wallengren, prodekan for
grundutbildning, informerar om ärendet och
fakulteternas beredning av ansökningar om att anordna
sommarkurser.

Ansökningar om att anordna sommarkurser har
inkommit från Språk- och litteraturcentrum,
Institutionen ftir kommunikation och medier, Centrum
flor teologi och religionsvetenskap och Historiska
institutionen. Sammanlagt har tio kurser fbreslagits.

Ingående diskussion om rangordningen av inkomna
fürslag.

Arbetsutskottet beslutar att delegera till Ann-K¡istin
Wallengren och Linnea Karlsson att utarbeta
HT-fakulteternas förslag till sommarkurser 2020
på grundval av diskussionen under sammanträdet samt

att avge forslaget efter avstämning med ledamötema
i Grundutbildningsnämnden.

Gunnel Holm

PROTOKOLL 4 (4)

Förslag till HT-fakulteternas underlag infor
kvalitetsdialog med universitetsledningen,
bilaga 5222 

^.Fastställt underlag, bilaga 52228

Dnr STYR 20191820

223. Sommarkurser 2020

PM samt inkomna ansökningar från
institutionerna, bilaga $ 223 A.
HT-fakulteternas ftirslag till sommarkurser,

bilaga S 223 B.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

K",k Karlsson
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Ledarnöter:

Samuel Byrskog
Sandra Cronhamn
Linnea Karlsson
Johannes Persson
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Charlotte Tornbjer
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225.

226.

227

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL 2 (4)

2019-11-20

Beslut

Sandra Cronhamn utses

Dagordningen kompletteras med punkten Särskild
samfi nansiering Humanistlaboratoriet 20 1 9 och
fastställs i övrigt i enlighet med utsänd kallelse.

Charlotte Tombjer, chef för Driftsenhet HT, berättar
under en guidad tur om genomforda lokalftirbättrings-
åtgärder i Absalon, däribland nytt studentpentry i
källaren, foajé och grupprum som fräschats upp och
fått nya möbler samt det nya konferensrummet 4158.

Lokalfiirbättringsarbetet i SOl-husen kommer att
fortsätta under 2020 då det bland annat finns planer på

nya studieplatser samt nya möbler till flera lärosalar.

I HT-fakulteternas budget for 2020 har avsatts medel för
fem tvååriga postdoktorsanställningar. Förslag har
inkommit från institutionema vilka därefter har bedömts
av Forskningsnämnden. Barbara Törnquist-Plewa
redogör för diskussionerna i samband med nämndens
ställningstagande och for forslaget angående
postdoktorala anställningar.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ftirslaget att
postdoktorsanställningar med följ ande inriktningar ska
utlysas under 2020:
- Gränssnittet mellan prosodi, syntax och
informationsstruktur (SOL).
- Hemsömnad som kunskap, kommunikation och praktik
(Institutionen ftir Kulturvetenskaper).
- Kristendom, populism och nationalism (CTR).
- Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien
(Historiska institutionen).
- Språklig betydelse och språkligt processande i engelsk
språkvetenskap (SOL).

Anställningama vid CTR och Historiska institutionen
finansieras som en del av satsningen Humaniora 2020.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Information om lokalftjrbättringsåtgärder på
SOL med rundvandring.

Postdoktorala anställnin gar 2020.

Förslag med bilagor, bilaga 5227.

Dnr STYR 20191866
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228. Förlängning for HTDR:s arbetsutskott,
verksamhet sâr 20 I 9 I 2020 .

PROTOKOLL 3 (4)

2019-11-20

Sandra Cronhamn redogör ftir bakgrunden till
förslaget från HTDR.

Diskussion om bland arurat vikten av tydliga
förutsättningar ftir att underlätta engagemang bland
doktorandema.

Fakultetsstyrelsens AU beslutar i enlighet med
ftirslaget att ledamöterna i HTDR:s arbetsutskott som
princip beviljas sammanlagt 60 dagars förlängning for
uppdelat arbete (utöver ordinarie förlängning für
öwiga uppdrag), om de väljer en sådan modell till
förmån för de mer traditionella rollerna. Även für
doktorander som bekostas med externa medel ersätts
förlängning i detta sammanhang med fakultetsmedel.

AU beslutar vidare att ledamöterna i HTDR:s
arbetsutskott (Ida Jansson, Ryszard Bobrowicz och
Sandra Cronhamn) ftir innevarande akademiskt år
beviljas 20 dagars forlängning vardera ftir uppdelat
arbete (utöver ordinarie ftirlängning för övriga
uppdrag).

Jonas Sundin redogör für bakgrunden till ärendet samt
förslaget till samfinansiering.

Arbetsutskottet beslutar att fiirdela 127 500 kr till
Humanistlaboratoriet ftir samfinansiering av Marie S

Curie-projektet under 2019. Medlen tas från anslaget
fijr särskild samfinansiering.

Genomgång av gällande dokument inför revidering av
HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning.

Efter diskussion med utgångspunlf i relforsbeslutet
Föreskrift er om frjrdelning av beslutsbefo genheter
( STYR 20 I 9 I 1 5 40) konstaterar arbetsutskottet att
frågan om revidering av HT-fakulteternas arbets- och
delegationsordning efter noggrann beredning ska tas

upp igen den 11 mars.

Arendet ska därefter fiiras vidare lor beslut i
fakultetsstyrelsen den 25 mars.

229.

230.

Förslag från HTDR med bilagor, bilaga $ 228

Dnr STIID 201917053

Särskild samfi nansiering Humanistlaboratoriet
20t9.

Föredragand e: eko n o mi c h efe n

Förslag inklusive anhållan från
Humanistlaboratoriet, bilaga S 229.

Dnr STYR 201911890

Inför revidering av HT-fakulteternas arbets-
och delegationsordning.

Föredragand e: kan s I i c h efen

PM, gällande arbets- och delegationsordning,
rektors föreskrifter om ftirdelning av
beslutsbefogenheter, beslut om HT: s

organisation fr o m 090101, bilaga S 229 A-I)

Dnr STYR 201911855
Dnr STYR 20181221
Dnr STYR 20191540
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231. Utkast till rapport från projektet Medbedömare
i examination.

Föredragand e: utbi ldnings ledaren

Utkast till rapport från HT-fakultetemas
projekt Externa medbedömare i examination
på grund- och avancerad nivå, bilaga $ 231.

Dnr STYR 201811595

232. Remiss: Det öppna Skåne - Skånes regionala
utvecklingsstrategi.

Remisskrivelser, sammanfattning av
revideringar, bilagor S 232 A-C.

PROTOKOLL 4 (4)

2019-11-20

Utbildningsledare Hege Markussen informerar
om rapporten från projektet Externa medbedömare
i examination, vilket àr 2019 års tema inom
HT-fakulteternas kvalitetssäkringsarbete.

Efter genomgång av utkastet med kommentarer och

synpunkter diskuteras möjligheterna till vidare arbete

med kollegial bedömning i examination, däribland
finansieringsmöj ligheterna samt vad ett fortsatt proj ekt
skulle kunna innefatta.

Rapporten kommer även att diskuteras i
Grundutbildningsnämnden den 3 december samt under
projektgruppens uppftiljning den 6 december. Därefter
ska rapporten återkomma till AU, då kompletterad
med konkret ftirslag till fortsatt arbete med kollegial
bedömning.

AU utser en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett
förslag till yttrande som tas upp på AU:s sammanträde

den i 1 december. I arbetsgruppen ingår Johannes

Persson samt en representant från vardera HTS,
Institutionen för kulturvetenskaper och lnstitutionen
för utbildningsvetenskaper.

I anslutning till $ 221 meddelas anställningen som
chef för Folkiivsarkivet har utlysts.

Sandra Cronhamn informerar om att hon kommer att
vara frånvarande under delar av vårterminen på grund

av fältarbete i Brasilien. HTDR kommer att utse en

ersättare som kan delta vid fakultetsstyrelsens
sammanträden efter beviljad närvaro- och yttranderätt.

Gunnel Holm

233.

234.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

Dnr V 201911809

Föregående protokoll och meddelanden.

Systemfcirvaltningsplaner, bilaga $ 233.

Övrig.

{Le--ß--¡- \*

Sandra Cronhamn
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fr del av $ 237
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sekreterare
tom$239
tom$239
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$ 240

q
F

PosfadressBox192,22100LUND BesöksadressHelgonavägen3,LUND Telefondir046-2227226,växel046-2220000

E-posf cec¡lia.bergsten@kansl¡ht.lu.se t/Veööadress http://www.ht.lu.se



LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

$

23s.

236.

237

238.

Arende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Föregående JlM-protokoll, återkoppling
från nämndema, kontaktpersonen för
JlM-frågor samt HT-fakultetemas
representant i Rådet ftir jämställdhet och

likabehandling.

Föredragand e: Is ab e lla Grui o s ka

Föregående JlM-protokoll ( 1 90 828),
sammanställning av aktuella JlM-frågor med
bilagor, protokoll från Rådet flor jämställdhet

och likabehandling (190923),
bilagor S 237 A-C.

Mångfald i undervisningen.

Föredragand e: Is ab e I la Gruj o s ka

PM, bilaga $ 238.

PROTOKOLL 2 (5)

2019-12-11

Beslut

Arur-Kristin Wallengren utses.

Följande två ärenden läggs till dagordningen samtidigt
som ärende 7 utgâtr:
- Ansökan om sublogotyp från Ljudmiljöcentrum.
- Remiss: För flerspråkighet, kunskapsutveckiing och

inkludering - modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmåI.
I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med utsänd

kallelse.

I anslutning till $ 192 i floregående JlM-protokoll
meddelas att Isabella Grujoska och Gisela Lindberg
har besökt flertalet av HT-fakultetemas nätverk frir att

informera om guiden.

I samband med genomgång av sammanställningen av

aktuella JlM-frågor diskuteras processen gällande

medel för gästprofessorer av underrepresenterat kön.

Arbetsmiljösamordnaren ska i samarbete med

Forskningsnämnden undersöka hur rutiner för
hantering av dessa utlysningar skulle kunna utformas.

Arbetsmilj ösamordnare Isab ella Gruj oska och Fredrik
Ekengren informerar om proj ektet Universitets-
gemensam satsning för jämställdhet och
likabehandling som ska utveckla arbetssätt och stärka

frågorna på universitetsnivå.

Protokollet från Rådet for jämställdhet och
likabehandling läggs till handlingarna.

Information om den enkät som Historiska
institutionens JlM-grupp skickade ut till alla lärare på

HT-fakulteterna som en del av projekfet "Mångfald i
undervisningen", vilket tidigare har presenterats i AU
(1e0213).

w
up
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239. Uppföljning av Humanistiska och teologiska
fakulteternas handlingsplan för j ämställdhet,
likabehandling och mångfald 2019.

Föredragand e: I s abe I I a Gruj o s ka

Uppföljning, bilaga $ 239

240. Riktlinjer ftir beskrivning av forskningsdata för
avslutade forskningsproj ekt.

Föredragande: Birgitta Lastow, Bengt Werner

Missiv, förslag till riktlinjer, förslag till
anvisningar samt ftirslag till gallrings- och
bevarandeplan, bilagor $ 240 A-D.

Dnr STYR 20191863

PROTOKOLL 3 (5)

2019-12-11

Isabella Grujoska redogör för uppföljningen av HT-
fakulteternas JLM-plan för 2019. De flesta målen har
åtgârdats, endast jämställdhetsstatistiken återstår.

I anslutning till diskussion om möjligheterna att
ytterligare strukfurera det systematiska lorebyggande
arbetet mot diskriminering (SFAD) inom HT-
fakultetema konstaterar AU att arbetet bör inledas
med en kartläggning av de utmaningar som finns i
organisationen. Samordnare inom respektive nätverk
får därfiir i uppdrag att ta upp frågorna i HT:s
ledningsråd, studierekforsnätverket samt
forskarutbildningsnämndens referens gupp.

HT-fakulteternas plan ftir j ämställdhet, likabehandling
och mångfald 2019 läggs till handlingama.

IT-chef Birgitta Lastow redogör för bakgrunden till
ärendet och informerar om behovet av gemensamma

rutiner för forskningsdatalagring. Under hösten 2019
har en arbetsgrupp med deltagare från olika discipliner
utarbetat ett fürslag till strukturering av data.

Därutöver har ett förslag till gallrings- och
bevarandeplan för forskningsdata tagits fram av
arkivarie Bengt Werner i samråd med arbetsgruppen.

Ingående diskussion.

Fakultets styrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa
dokumentet Riktlinj er för forskningsdatalagring med
redakf ionella ändringar. Riktlinj erna gäller ftir prq ekt
som startas efter 2020-01-01 (men även tidigare
projekt uppmuntras att följa dem). Riktlinjerna ska

revideras om senast två och tidigast ett år, mängden
inkomna forändringsförslag avgör tidpunkten.

AU beslutar vidare
- att omfattningen och inriktningen på dokumentet
Hantering av forskningsdatalagring är adekvat och att
fakultetsbibliotekarien och IT-chefen får i uppdrag att
uppdatera texten löpande och publicera innehållet på

HT-bibliotekens webbplats,
- att fiireslå selfionschefen ftir Juridik och
dokumenthantering att fastställa dokumentet Gallrings-
och bevarandeplan ftir forskningshandlingar inom HT-
fakultetema,
- att HT-fakulteterna via IT-enheten tillhandahåller
lagringen till forskningsproj ekten utan avgift ,

- att ge IT-enheten i uppdrag att tillsammans med HT-
biblioteken utforma ett webbaserat stödverktyg som
hjälper forskare att skapa nödvändig metadata.

4
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241.

242.

243.

244.

245.

Revidering av Bestämmelser ftir utbildning på
forskarnivå inom HT-fakultetema.

PM, protokollsutdrag från
forskarutbildningsnâmnden 1 9 1 0 I 4 samt
förslag till revidering, bilagor $ 241 A-C.
Fastställda bestämmelser, bilaga $ 241 D.

STYR 20191210r

Ansökan om sublogotyp från
Ljudmiljöcentrum.

Föredragande: Gis e la Lindberg

Ansökan, bilaga 5242.

Dnr V 201912151

Nominering av ledamot till styrelsen för
Lunarc.

Anmodan, rektorsbeslut angående nuvarande
styrels e, frireskrift er,
bilagor S 243 A-C.

Utseende av ny ledamot i lokal
samordningsgrupp för praktiknära forskning

Rektorsbeslut, protokollsutdrag AU 1 805 1 6,

bilagor S 244 A-8.

Remiss: Det öppna Skåne - Skånes regionala
utvecklingsstrategi.

Föredragan del. kan s I i c h efen

Förslag till yttrande, bilaga S 245 A.
Fastställt fltrande, bilaga S 245 B.

PROTOKOLL 4 (5)

2019-12-11

Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning,
redogör ftjr ärendet och ftirslaget att minska kravet
på minsta upplaga av dokforsavhandlingar från
200 till 100 exemplar, vilket tidigare har behandlats
i Forskarutbildningsnämnden.

Diskussion.

AU beslutar att Bestämmelser for utbildning på
forskamivå ska revideras så att kravet på antalet
framställda doktorsavhandlingar sänks till
100 exemplar.

Frågan om att öka det ftireskrivna minsta antalet
framställda licentiatuppsatser återremitteras till
Forskarutbildningsnämnden.

Gi sela Lindberg, kommunikationsansvari g, informerar
om den ansökan om sublogotyp som har inkommit från
Ljudmiljöcentrum. Som skäl for ansökan anges vikten av
att kunna tydliggöra identiteten som kunskapsbärande
centrum för all ljudmiljöforskning vid LU.

AU beslutar att bifalla ansökan om sublogotyp för
Ljudmiljöcentrum.

HT-fakultetema har anmodats att nominera en ledamot
till styrelsen för Lunarc (Centrum ftir tekniska/
vetenskapli ga beräkningar vid LU). Arbetsutskottet
beslutar att nominera HT:s nuvarande representant i
styrelsen, professor Mariarure Gullberg, till förlängt
uppdrag som ledamot i styrelsen under perioden
2020-2022.

Då docent Katarina Lundin har avsagt sig uppdraget
som ledamot i LU:s lokala samordningsgrupp för
praktiknära forskning beslutar AU att utse
docent Marie Källkvist från SOL till ny ledamot.

Gunnel Holm informerar om remissen och forslaget
till yttrande som har utarbetats av Johannes Persson i
samarbete med representanter från HTS och
Institutionen ftir kulturvetenskaper.

AU beslutar att fastställa HT-fakulteternas yttrande i
enlighet med ftirslaget.

#^J
{n
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246.

Remisskrivel se, sammanfattning,
bilagor $ 246 A-8.

v 20t912071

247. Föregående protokoll och meddelanden.

PROTOKOLL 5 (5)

2019-12-11

Förslag till yttrande över remissen tas upp i vid AU:s
sammanträde den l1 mars.

I anslutning till $ 233 i friregående protokoll meddelas
att två ansökningar har inkommit till anställning som
chef for Folklivsarkivet. Protokollet läggs till
handlingarna.

Rapport över riskarbetet vid Lunds universitet 2019
gås igenom med enstaka kommentarer.

Gunnel Holm

Ann-Kristin Wallengren

Remiss: För flerspråkighet, kunskapsutveckling Sista svarsdatum inom HT-fakultetema fastställs till
och inkludering - modersmålsundervisning och 27 februari fiir denna remiss som redan har skickats ut
studiehandledning på modersmåI. till Institutionen ftir utbildningsvetenskap och SOL.

Rapport över riskarbetet vid Lunds universitet,
bilaga 5247.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

Johannes Persson
ryL^r-,L
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