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Ärende

Beslut

91.

Utseende av j usteringsperson.

Arthur Holmer utses

92.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd
kallelse och med tillägg av punkten Utseende av ledamot

i lärarfiirslagsn?imnden.
93.

Anhållan om utlysning av professor i historia
samt fastställande av inriktning och kravprofil.

Henrik Rosengren ftirklarar bakgrunden till den
füreslagna inriktningen och svarar på frågor. Prefekten
informerar vidare om fürslaget till kravprofil, vilket

Anhållan och ekonomiskt underlag,
bilaga S 93 A.
Förslag till kravprofil, bilaga S 93 B.
Fastställd kravprofil, bilaga $ 93 C.

tidigare har behandlats i lärarftirslagsnämnden
(2022-03-23).

Varbi PA 202211060

Fakultetsstyrelsen beslutar att
- fastställa professurens inriktning mot internationell
och global historia
- fastställa kravprofilen i enlighet med fürslaget efter
tillägg av formulering om den pedagogiska såirskilda

Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen.

meriteringen
- ftireslå Rektor aTtfattabeslut om att informera om
ledig anställning som professor i historia med
inriktning mot internationell och global historia.

94.

Information om fìirslag till ftirberedande

Annika Dolk berättar om den påfartsutbildning som

lärarutbildning.

Folkuniversitetet tagit fram i samarbete med
universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund
och Umeå. Syftet är att öka och bredda rekryteringen
till universitetens lärarutbildningar och ge de
studerande kunskap och motivation att såväl påbörja
som fullftilja en lärarutbildning.

Förslag, bilaga $ 94.

Diskussion och frågestund.

Annika Dolk återkommer med en uppdatering
styrelsen vid ett senare tillÍÌille.
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Ny definition av det teologiska
fakultetskollegiet.
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Stephan Borgehammar informerar om bakgrunden till
ärendet och fürklarar behovet av att tydliggöra vilka
personer som ingår i fakultetskollegiet.

Föredragand e: Stephan Borgehammar

Diskussion.
Förslag, bilaga $ 95.

srYR

20221796

Ärendet bordläggs ftir att ge möjlighet till ytterligare
utredning och tid für att även utarbeta ett ftirslag till
defi nition av det humanistiska fakultetskollegiet.
Fakultetsstyrelsen ger i uppdrag till Stephan
Borgehammar, Barbara Törnquist-Plewa och Karin
Salomonsson att utreda frågan vidare och återkomma
med ftirslag till styrelsen vid nästa sammanträde,

den I juni.

96.

Revidering av Arbets- och
delegationsordning ftir Humanistiska och
teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa Arbets- och
delegationsordning fiir Humanistiska och teologiska
fakulteterna i enlighet med ftirslaget.

PM, ftirslag till revidering,

bilagor $ 96 A-8.
Fastställd Arbets- och delegationsordning,
bilaga S 96 C.

Dnr STYR 20221775

97.

Utseende av ledamot i lärarftirslagsnämnden.

Ny ledamot i lärarftirslagsnämnden behöver utses då
ledamoten Karin Salomonsson har utsetts till chef ftir
Kansli HT och därmed avgår från nämnden.
I enlighet med valberedningens fìirslag utses
universitetslektor Mari Mossberg till ny ledamot

i lärarftirslagsnämnden.
Beslutet gäller från 2022-04-01

98.

Sammanträdestider hösten2022

Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdestider ftir
styrelsen och styrelsens arbetsutskott i enlighet med

fürslaget:

FS: 14 september, 9 november.
AU: 31 augusti,23 september,

19 oktober,

23 november och 14 december.
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99.

Föregående protokoll

Protokollet läggs

100.

Meddelanden.

Meddelandeftirteckningen läggs

till

handlingarna.

till

handlingarna.

MeddelandefÌirteckning med bilagor,

bilaga $ 100 A.
Underlag ftir verksamhetsplan och
resursftirdelning ftir 2023 med
planeringsftirutsättningar for 2024 och 2025,
bilaga $ 100 B.
Ledningssystem fiir informationssäkerhet
(LIS) vid Lunds universitet, bilaga $ 100 C.

101.

Information från dekanus

Inom LU fortsätter det intensiva arbetet med att utse
ftirslag till fem profilområden. Totalt 24 ftirslag har
inkommit varav tre koordineras från HT.
HT-fakulteterna har träffat representanter ftir
humanistiska fakulteterna vid Uppsala och Stockholms
universitet ftir att diskutera en gemensam insats
gällande en VR-utlysning om medel till forskarskolor.

LTH har visat intresse fìir ett samarbete gällande en
professur i matematikens didaktik, vilket skulle kunna
innebära en ftirnyad möjlighet ftir lärarutbildningen i
matematik.

Nytt datum für seminarium om HT-fakultetemas
hållbarhetsplan blir den27 april. Vicerektor Kristina
Eneroth samt fìireståndaren ftir Climate-KlC deltar.
Ett intensivt arbete med att utforma en kontinuitetsplan
ftir HT-fakulteterna pågår. I detta skede handlar arbetet
om att beskriva hur kritiska delar av verksamheten ska
kunna fungera i händelse av elavbrott eller cyberattack.
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102.

Informati on från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga $ 102.
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Information från
för forskning:

B

arbara Törnqui st-Pl ewa, prodekan

- Inbjudan till fakultetsstyrelsens ledamöter att delta vid
ECHIC- konferensen The Many Faces of the Humanities
den2122 april i Lund. Program och länk till anmälan
skickas via mail.
- Humanioramanifestet Humanister tar plats är
fÌirdigställt och presenteras i tryckt form.
- Mycket av arbetet inom nämnden gäller olika typer av
stöd till forskare, däribland forskningsansökningsstöd
och kommunikatörsstöd. Även JlM-frågorna kommer
attvara i fokus framöver.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan

ftir forskarutbi ldnin g :
- När endast få fall av pandemirelaterade problem für
doktoranderna nu återstår kan de beslutade
ftirlängningarna summeras. Totalt har 120 månaders
ftirlängning beviljats ftir ett 50-tal doktorander, vilket
motsvarar ca 2,5 doktorandanställningar. Detta innebär
att fÌirre tjänster kommer att kunna utlysas i motsvarande

utsträckning.
- LU:s bestämmelser ftir forskarutbildning ska revideras
vilket ftirmodligen kommer att bli aktuellt fiir styrelsen
i form av en remiss med ftirslag till revidering.

Information från Sara Håkansson, prodekan ftir
grundutbildning:
- Språk- och litteraturcentrum har med kort varsel tagit
fram tolkkurser i ukrainska och ryska och kommer redan
till hösten att kunna erbjuda dessa utbildningar.
- Medel har även äskats ftir att kunna genomfüra ett
flertal sommarkurser med anknytning till Ukraina och
ukrainska språket samt även kurser i svenska fiir
nybörjare och engelska.
- HT-fakulteterna arangerar i år den LU-gemensamma
högskolepedagogiska konferensen. Temat är Livslångt
lärande och konferensen ägerrum den 17 november.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten
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Arthur Holmer

