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Ärende

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Humanistlaboratoriet: lägesrapport med
genomgång av verksamheten.

Föredragand e: Mar ianne Gullberg

Lägesrapport från Humanistlaboratoriet,
bilaga $ 165.

Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång

av verksamheten.

Föredragand e: C harlotte Tornbi er

Lägesrapport från Driftsenhet HT,
bilaga S 166.

Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång

av verksamheten.

Föredragande: Karin Gustavs s on

Lägesrapport samt,4.rsrapport for
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar,
bilagor $ 167 A-8.

Dnr STYR 20221523
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Beslut

Jorunn Joiner utses.

Ärende 6 på dagordningen flyttas fram och tas upp

efter ärende 3. I övrigt fastställs dagordningen i
enlighet med utsänd kallelse.

Marianne Gullberg berättar att slutgiltigt beslut
från Vetenskapsrådet angående den nationella
forskningsinfrastrukturen Huminfra (Humanities
Infrastructure Sweden) forväntas inom kort.
Konsortialavtal mellan de tolv enheter från hela landet

som deltar ska vara klart den 25 mars.

Föreståndaren informerar bland annat även om
ytterligare en nationell infrastruktur, InfraVis, där
Humanistlaboratoriet deltar samt om nya insatser
gällande medhörningen i LARM-studion.

Information om att lokal- och schemasamordnings-
gruppen nu finns på plats for att hantera samordningen

av schemaläggningen for SOL och LUX. När det

gäller frågor om lokalutveckling inom HT-fakulteterna
har det även skapats en strategisk grupp flor lärmiljöer
som har haft några inledande möten.

Det mest omfattande arbetet under 2022 blir det stora

lokalforbättringsproj ektet gällande biblioteket och

foajén på SOL. På LUX är det främst nya
balkongmöbler som behöver inforskaffas.

Karin Gustavsson informetar om attmânga studenter

önskar forlägga sin praktik till Folklivsarkivet och att

man fortsatt medverkar i undervisningen inom främst

etnologi, arkiwetenskap och musikvetenskap.
Kontakferna med Malmö universitet håller också på att
utvecklas.

En frågelista på temat Luciafirande har skickats ut till
bland annat kyrkomusiker i Svenska kyrkan som ett

resultat av ett samarbete med LUKA (Lunds
universitets kyrkohistoriska arkiv).
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168. HT-biblioteken:lägesrapportmedgenomgång
av verksamheten.

Föredragand e: ViH or i a Hörnlund

Lägesrapport samt HT-bibliotekens
årsredovisn ing 2020-202 l,
bilaga S 168 A-8.

Dnr STYR 20221524

169. IT-enheten: lägesrapport med genomgång av
verksamheten.

Föredragand e: Birgitta Lastow

Prioriterade punkter 2022, IT -enhetens

årsredovisning202I, bilaga $ 169 A-B

Dnr STYR 20221525

170. HT-fakulteternas lika villkorsbokslut for 2021

Föredragand e: Isab e llq Gruj o s ka,

Nora Karlsson, OIof Sundin

Utkast till lika villkorsbokslut, bilaga S 170 A.
Inskickad version, bilaga $ 170 B.

t7t. Alumnundersökning vid HT-fakulteterna,
slutrapport.

Föredragande: Isak Hammar

PM, protokollsutdrag från GIIN samt
slutrapport, bilagor $ 1714-C.
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Bibliotekschefen berättar att anpassningar och
omprioriteringar har präglat verksamheten under
pandemin, men att inriktningen under våren2022 är att
âtergä till mer normal verksamhet. Stöd till lärande är
ett viktigt fokusområde, speciellt med tanke på att
kontakten med studenterna har minskat kraftigt under
pandemin, både när det gäller möten vid disken och via
den schemalagda undervisningen.

Diskussion om behovet av att utforma en

beredskapsplan for att rensa skyddsrummen från lagrat
material om behov skulle uppstå.

Information om att mycket arbete läggs ner for att
genomfora datorbyten och uppgraderingar av olika slag

for att folja med i lT-utvecklingen. Dessutom pågår stora
projekt med utfasning och flytt av servrar.

Diskussion om det kommande behovet av att fornya
AV-utrustningen i salar och mötesrum både på LIIX
och i SOl-husen. Första steget behöver bli att ta reda på

vilka behov som finns och vilken utrustningsnivå som

efterfrågas. Frågan kommer att diskuteras i strategiska
lärmiljögruppen och evenfuellt blir det även aktuellt
med en enkät.

Genomgång av enstaka punkter som behöver
fortydligas och diskussion främst om hur SFAD-
arbetet forsvåras av att strukturen är otydlig och inte
fullt ut implementerad inom universitetets olika nivåer

AU ger i uppdrag till Isabella Grujoska och Olof
Sundin att genomfora kompletteringar i florslaget mot
bakgrund av de synpunkter som har framkommit under
sammanträdet. Dekanus och kanslichefen ges i
uppdrag att skicka in lika villkorsbokslutet till Rådet

for jämställdhet och lika villkor.

Projektledare Isak Hammar redogör for
alumnundersökningens slutrapport där resultat och
lärdomar från projektet redovisas.

Diskussion om olika möjligheter att använda de medel
som återstår i projektet.

Arbetsutskottet beslutar att avsluta proj ektet
alumnundersökning vid HT-fakulteterna.

Frågan om användande av resterande medel bordläggs
och forväntas återkomma till AU i form av ett konkret
forslag till hur dessa medel ska användas.

Dnr STYR 201811474
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172. Överklagande av anställning som
universitetslektor i engelska med
litteraturvetenskaplig inriktning.

2022-03-09

Ärendet avser överklaganden av beslutet att
anställa Barbara Barrow och Monika Class som

universitetslektorer i engelska med litteraturvetenskaplig
inriktning. Överklaganden har inkommit från Elsa
Högberg, Alexandra Peat, Eric Pudney och Joakim
V/rethed.

Arbetsutskottet instämmer i lärarforslagsnämndens
ställningstaganden och beslutar att avstyrka bifall till
samtliga överklaganden.

Arendet avser Kaj Sandbergs överklagande av beslutet
att anställa Susanne Berndt Ersöz som universitetslekfor
i antikens kultur och samhällsliv.

Arbetsutskottet instämmer i lärarforslagsnämndens
ställningstagande och beslutar att avstyrka bifall till
överklagandet.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Riktlinjer for
antagning av oavlönade docenter vid HT-fakulteterna
i enlighet med forslaget.

Lektorer som redan har sin anställning vid HT-
fakulteterna och ansöker om oavlönad docentur
ftirväntas vara pedagogiskt skickliga, men bedömningen
och erkännandet av lärares kontinuerliga pedagogiska
meritering hanteras vid HT-fakulteterna av
grundutbildningsnämnden som driver frågan
via en arbetsgrupp som utreder pedagogiska
meriteringsmodeller i forhållande till fakulteternas
ftirutsättningar.

AU beslutar att samtliga institutioner och enheter samt

HTS och HTDR ska ges möjlighet att svara på

remissen. Inkomna yttranden tas upp i AU den

20 april.
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173.

174.

L75.

PM, överklaganden, yttranden,
protokollsutdrag från LFN, utlysningstext,
bilagor S 172 A-8.

Varbi PA 202014272

Dnr P 202115347
Dnr P 202119624

Dnr P 202119622
Dnr P 202119621

Överklagande av anställning som
universitetslektor i antikens kultur och

samhällsliv.

PM, överklagande, utlåtande och yttrande,
protokollsutdrag från LFN, utlysningstext,
bilaga S 173 A-8.

Varbi PA 202014272

Dnr P 202119429

Bordlagt ärende: Riktlinjer for antagning av

oavlönade docenter vid HT-fakulteterna.

Föredragande: Gunnel Holm

Förslag, bilaga $ 174 A.
Beslut, bilaga S 174 B.

Dnr STYR 20221322

Hantering av remissen En skärpt syn på brott
mot journalister och utövare av vissa

samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2).

Föredragande: Gunnel Holm

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor S 175 A-8.

Dnr V 20221391
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176. Föregående protokoll och meddelanden.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras
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I anslutning till $ 153 i foregående protokoll meddelas

att Johannes Persson och Jonas Sundin har besökt CTR
och SOL fiir att diskutera möjligheterna att bevilja
medel till ytterligare utlysning av biträdande lektorat.

Diskussioner kommer även att foras med Institutionen
for arkeologi och antikens historia.

Protokollet läggs till handlingarna.

Jorunn Joiner
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