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PROTOKOLL
Engelska institutionsstyrelsen, Nr 15
2020-04-03
SLUTGILTIG VERSION

Plats:

Engelska institutionen, via Zoom

Närvarande ordinarie
ledamöter:

Frånvarande:
Inga frånvarande ledamöter.

Magnus Ullén
Ordförande
Prefekt, Engelska institutionen

Beyza Björkman Nylén
Stf prefekt, Engelska institutionen

Andreas Gavran

Närvarande suppleanter:
Helena Engler
Studievägledare, Engelska institutionen.

Administrativ chef, Engelska institutionen

Mikko Höglund
Lektor, Engelska institutionen

Irina Rasmussen

Övriga närvarande:
Inga övriga närvarande.

Lektor, Engelska institutionen

Giles Whiteley
Lektor, Engelska institutionen

Kathrin Kaufhold
Biträdande Lektor, Engelska institutionen

Jonathan Foster
Doktorand, Engelska institutionen

Nikki Torres
Studeranderepresentant, Engelska
institutionen

Engelska institutionen
Stockholms universitet

Protokollförare:
Kim Jansson
Sekreterare, Engelska institutionen
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ÄRENDE

ÅTGÄRD/BESLUT

§ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden öppnar mötet kl:09:02.

§ 2. Utseende av justeringsperson.

Beyza Björkman Nylén utses till justeringsperson.

§ 3. Särskilt kallade.

Inga särskilt kallade.

§ 4. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs utan ändring.

§ 5. Godkännande av föregående

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna med
följande rättelse. Under punkt 7 meddelades att
visstidskontrakt för Anna Salmi förlängs. Av misstag
angavs fel efternamn. Förlängningen gäller Anna Uddén.

mötesprotokoll.

§ 6. Prefektbeslut. Föredragande,
Prefekt. (Bilaga 1&2)

§ 7. Information från Prefekt.

Prefektbeslut läggs till handlingarna.
Styrelsen förklarar punkten för omedelbart justerad.

-

-

§ 8. Information från FUF.

Styrelsen gratulerar Irina Rasmussen som har blivit
docent.
Disputationen den 27 mars med Sanja Nivesjö som
disputand gick bra. Första gången som institutionen
genomförde en disputation helt och hållet via länk
(Zoom).
Annons för doktorand i litteraturvetenskap ligger
ute som planerat. Sista ansökningsdatum är 15
april.
Institutionen kan väntas få en markant ökning av
sökanden till höstens utbildningar. Vi får en bättre
bild av hur stor ökningen kan bli efter den 15 april.
Workshop om metod för doktorander i
litteraturvetenskap har ställts in. Ambitionen är att
den genomförs om ett år istället.
Institutionen väntar fortfarande på att registrator
ska återkomma så att en anställning som lektor
med särskilt ansvar för lärarutbildningen kan lysas
ut.

Inget att rapportera.
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§ 9. Information från UGA.

Inget att rapportera.

§ 10. Information från Doktorandrådet.
Föredragande, Jonathan Foster.

Doktorandrådet planerar att numera mötas en gång i
veckan.

§ 11. Information från Studentrådet.

Inget att rapportera.

§ 12. Information från lokala RALV.

Inget att rapportera.

§ 13. Diskussionspunkt. Åtgärder med
anledning av smittspridning av Covid19. (Bilaga 3 & 4)

Prefekt går igenom de åtgärder som institutionen vidtagit
hittills och ber styrelsemedlemmarna att återkomma med
förslag på ytterligare åtgärder.
En riskanalys och inventering av institutionens IT-system
behöver göras. Prefekt inleder detta arbete i samråd med
styrelsen. Vilka är de 3 viktigaste punkterna att ta hänsyn
till i en sådan analys? Vilka/vilken plattform ska användas
för kommunikation om Zoom inte fungerar?
För att minska risken för spridning av Covid-19 har
institutionen för innevarande termin infört distansutbildning
för samtliga kurser samt tagit bort kravet på obligatorisk
närvaro. Institutionen ser nu också över möjligheten att
genomföra samtliga planerade tentor online istället för i
ordinarie sal.
Institutionen har även infört/tagit initiativ till följande:
-

-

Istället för att samla alla anställda för det
återkommande personalmötet på tisdagar har
institutionen infört virtuella kaffemöten som hålls
en gång i veckan via Zoom.
HLS/ELS seminarier fortsätter via Zoom tills vidare.
En personalsida har skapats på Athena för att dela
information och erfarenheter mellan lärare.
Översyn av institutionens krisplan.

Institutionens studievägledare meddelar att fler studenter
än vanligt söker bedömning av kompetens för att
komplettera sina studier.
Institutionens administrativa chef meddelar att signatur i
original fortfarande är ett krav på Stockholms universitet,
även under rådande omständigheter. Detta betyder
exempelvis att blanketter som signeras endast accepteras i
original.
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§ 14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 15. Mötets avslutande.

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl:09.42.

Vid protokollet

_____________________
Kim Jansson
Sekreterare

Justeras
_____________________
Magnus Ullén
Ordförande, Prefekt, Engelska institutionen
_____________________
Beyza Björkman Nylén
Justerare

