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Tid

Onsdagen den 4 juni 2008 kl. 14.00

Plats

Mariedal

Närvarande

Per Askerlund, Per-Olof Bjuggren, Anita Björklund, Ethel Brundin, Christina
Chaib, Susanne Hansson (handläggare), Tomas Magnusson, Bo Malmberg,
Peter Nilsson, Kurt Sandkuhl, Birgitta Sidenvall (prodekanus), Ingvar L
Svensson och Helene Thorstensson

Ej närvarande

Mikael Eriksson (studeranderepresentant), Christer Johansson, Tomas
Kroksmark, Marie Larsson Linton (sekreterare), Pernilla Rendahl
(studeranderepresentant), samt Sven Åke Hörte, Högskolan i Halmstad och
Lena Mårtensson, Högskolan i Skövde.

1.

1. Fastställande av föreliggande dagordning.
Tillägg till dagordningen:
4.6 Universitetslektor i Litteraturvetenskap
8.5 Hedersdoktorer
Dagordningen fastställs efter ovan nämnda justeringar.

2.

2. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att utse Peter Nilsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3.

3. Informationsärenden

Bilaga 3.1

3.1 Ansvar och befogenheter för kvalitet
Anita Hansbo och Thomas Andersson informerar om det fortsatta arbetet med
kvalitetssäkring vid HJ.
Tyvärr var både Anita Hansbo och Thomas Andersson bortresta men
nämndens ledamöter hade studerat nya Instruktionen för Nämnden för
utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping.
Det som fortfarande ej har klargjorts är Odontologiska Institutionens situation,
d.v.s. på vilket sätt de finns representerade i nämnden.
Fakultetsnämnden tog även upp förslaget på en mer forskningsorienterad
nämnd som diskuterades vid fakultetsnämndens förra möte i april och vill ge
följande förslag till rektor utifrån den nya strukturen:
FÖRSLAG:
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Förslaget går ut på att skapa en Forskningsnämnd/Fakultetsnämnd som
fokuserar på ärenden rörande:
-

Utseende av docenter
Utseende av befordringsprofessorer
Doktorsdisputationer (och licentiatframläggningar)
Utseende av Hedersdoktorer
Ev. anordnare av fakultetskonferens
Eftersom Dekanus och Prodekanus bör vara professorer borde de utses ur
denna nämnd.

Eftersom de flesta av ärendena ovan, rör utseende av personer på minst
docentnivå (sakkunniga, betygsnämnder, opponenter) bör minimikravet för
deltagande i denna nämnd vara docentkompetens.
Sammansättning av nämnden, vars ledamöter utses via val inom fakulteten:
- 2 representanter per fackhögskola och
- 2 representanter från Odontologiska institutionen, samt
- 1 studeranderepresentant som skall vara doktorand vid högskolan.
Det ger totalt 11 ledamöter.
4.

4. Fråga om
- ämnesbenämning och inriktning för planerade anställningar som lektor,
docent och professor samt
- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller
befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.

Bilaga 4.1

4.1 Universitetslektor i Arkitektur, JTH
Kaj Granath vid Tekniska högskolan är sedan 2006 anställd som
universitetsadjunkt i byggnadsteknik. Han har disputerat inom ämnesområdet
arkitektur och vi avser att befordra honom till/anställa honom som
universitetslektor i ämnet arkitektur.
Ämnesbeteckningen är vedertagen inom högskolevärlden. Med Chalmers och
LTHs ämnesbeskrivningar som bakgrund föreslår vi att följande
ämnesbeskrivning ska gälla den nu aktuella anställningen vid JTH:
Ämnesområdet arkitektur behandlar gestaltningen av byggnader och platser utifrån
deras strukturella, funktionella, rumsliga och karaktärsgivande egenskaper, samt
system, processer och metoder som formar byggnader och byggnadsinteriörer och den
byggda miljön och bidrar till en hållbar samhällsbyggnad.
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det
förenklade förfarande som fastställts av fakultetsnämnden.
Förslag på sakkunniga:
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Ola Nylander, docent och adjungerad professor i Bostadens arkitektur vid
Chalmers, och
Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik vid HLK

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna förslagen ovan.

4.2 Universitetslektor i material och tillverkningsteknik, inriktning gjutning,
JTH
Salem Seiffedine vid Tekniska högskolan är anställd som tf universitetslektor i
komponentteknologi, inriktning gjutning. Han disputerade 2006 och vi avser
nu att befordra honom till/anställa honom som universitetslektor i ämnet
material och tillverkningsteknik, inriktning gjutning.
Material och tillverkningsteknik är ett nytt ämnesområde infört i samband med
den nya strategiplanen vid JTH. Ämnesbeteckningen har fastställts av Chalmers
med professor Ingvar L Svensson vid JTH som examinator.
Vi anhåller att fakultetsnämnden godkänner följande ämnesbeskrivning:
Ämnesområdet material och tillverkningsteknik, inriktning gjutning innefattar
teknologin för tillverkning av gjutna komponenter, såväl processkedjan som de
färdiga komponenternas materialegenskaper och fenomen som är av betydelse för
komponentens kvalité.
Befordran/anställning förutsätts ske efter en sakkunnigprövning enligt det
förenklade förfarande som fastställts av fakultetsnämnden. Vi anhåller att
fakultetsnämnden som sakkunniga utser
-

Professor Uta Klement, Materialteknologi, Institutionen för Material och
tillverkningsteknik vid Chalmers, och
Professor Rolf Sandström, Materialteknologi, Avdelningen för
Materialteknologi vid KTH

(Inom parentes kan nämnas att fakultetsnämndens strävan efter jämställdhet vid
utseende av sakkunniga är uppfylld – Uta Klement är kvinna)
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.3

att godkänna förslagen ovan.

4.3 Professor in Business Administration; ssk Management, JIBS
Professor i Business Administration, with special focus on Management, JIBS
Application from Associate Professor Niclas Adler, to be promoted to (full) Professor in
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Business Administration with a special focus on Management at Jönköping International
Business School.
Niclas Adler has an extensive experience as research leader, engaging multiple researchers and
PhD-students from different disciplines and universities in joint research activities and in
building internationally recognized research centers. Adler also has experiences from developing
educational programs and teaching from many universities in multiple countries.
JIBS ask the Faculty Board to approve the subject name Business Administration with a special
focus on Management and the following subject description.
Subject description:
Business Administration with a focus on Management implies studies of complex managerial
processes in private and public organizations as well as studies of the actual formation of
management knowledge in organizations and through the collaboration between practicing managers
and academic scholars.
In support of Niclas Adler’s application, JIBS suggest the following special advisors:
-

Ken Starkey, Professor of Management and Organizational Learning at Nottingham
University Business School.
Armand Hatchuel, Professor in Management at Centre for Management Studies,
Ecoles des Mines de Paris,
Allan T. Malm, Professor, Dean, Department of Business Administration, Lund
University

Fakultetsnämnden beslutade 2007-09-26:
-

-

att godkänna ämnesbenämningen och ämnesbeskrivningen ovan,
att uppmana IHH att inkomma med kompletterande information innehållande
antingen ett förslag på en kvinnlig sakkunnig eller motivering till varför man i detta
fall endast har manliga sakkunniga, samt
att beslut i frågan, efter komplettering, kan fattas av presidiet.

JIBS have tried to find a female professor to be a special advisor for this position but for
different reasons JIBS have been unsuccessful and therefore ask the Faculty Board to accept the
proposed special advisors above.
Fakultetsnämndens presidium beslutade 2007-10-18:
-

att godkänna förslagen på sakkunniga ovan.

Sakunnigutlåtanden har nu inkommit från Ken Starkey, Armand Hatchuel and
Allan T. Malm.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att ett av sakkunnigutlåtandena ej genomförts i enlighet med
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter eftersom
Ken Starkey i sitt utlåtande utrycker sig på så sätt att jäv uppenbart kan
misstänkas. Vid en närmare granskning framkommer att Ken Starkey
relativt nyligen publicerat i av Adler editerade böcker.
Fakultetsnämnden konstaterar att jäv föreligger.
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4.4 Universitetslektor i arbetsterapi, HHJ
Skrivelse från Hälsohögskolan med hemställan att fakultetsnämnden utser sakkunniga inför
anställning av universitetslektor i arbetsterapi vid HHJ.
Förslag till sakkunniga:
- Susanne Iwarsson, Professor, arbetsterapi (äldreområdet), Lunds universitet, och
- Gerd Johansson, professor, människa-teknikinteraktion arbetsmiljö samt kognitiv
ergonomi, VR och rehabilitering, Lunds tekniska högskola.
Kommentar från presidiet:
Två kvinnor föreslås som sakkunniga ovan eftersom den enda manliga professorn i arbetsterapi i
Europa finns på Hälsohögskolan i Jönköping.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-02-06:
-

att godkänna förslagen ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från professorerna Susanne Iwarsson
och Gerd Johansson
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 4.5

att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

4.5 Universitetslektor i Svenska, HLK
HLK avser att anställa en universitetslektor i Svenska språket alternativt
Nordiska språk eller Svenska som andraspråk i enlighet med tidigare beslutad,
vedertagen ämnesbeskrivning.
HLK hemställer att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två
personer:
-

Docent Karin Junefelt, Nordiska språk, Institutionen för Nordiska
språk, Stockholm universitet, och
Professor Jonas Carlquist, Nordiska språk, Institutionen för språkstudier
och nordiska språk, Umeå universitet.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 4.6

att godkänna förslagen ovan.

4.6 Universitetslektor i Litteraturvetenskap
Universitetslektor i litteraturvetenskap, HLK
Skrivelse, 2006-11-27, från Högskolan för lärande och kommunikation med hemställan att
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inför

rekrytering

av

universitetslektor

Ämnesbeskrivning:
Litteraturvetenskap är ett grundläggande ämne inom humanistisk utbildning och forskningsområdet
humaniora. Inom litteraturvetenskap studeras den litterära processen, dvs den litterära textens
tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering. Ämnets vetenskapliga bas
utgörs av teoribildning kring och tillämpning av, exempelvis, filologisk, historisk-biografisk,
strukturalistisk, nykritisk, litteratursociologisk eller receptionsanalytisk metod.
HLK föreslår att fakultetsnämnden utser som sakkunniga följande två personer.
-

Per Rydén, Professor emeritus i litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum,
Lunds universitet, samt
Henning Johansson, Professor i pedagogik, Högskolan för lärande och
kommunikation

Fakultetsnämnden beslutade 2006-11-29:
-

att godkänna förslagen ovan, men hänvisar inför framtiden till beslut från 2006-04-06 om
att genusperspektivet skall tas hänsyn till vid tillsättning av sakkunniga. Beslut från 200604-06: ”Vid alla sakkunnigprövningar skall båda könen vara representerade om detta inte är
omöjligt p.g.a. att det inte finns kvinnor respektive män att tillgå inom ämnet i fråga.”

Professor Per Rydén upplevde sig som jävig gentemot en av de sökande till lektoratet i
litteraturvetenskap och HLK hemställer därför att fakultetsnämnden utser en ny
sakkunnig.
Förslag på sakkunnig:
- Jenny Westerström, docent i litteraturvetenskap vid Lunds Universitet.
Fakultetsnämnden beslutade 2007-03-28:
-

att godkänna förslaget på ny sakkunnig ovan.

De sakkunniga, Jenny Westerström och Henning Johansson, har nu inkommit
med sina utlåtande till fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att godkänna att sakkunnigprövning har genomförts i enlighet med
fakultetsnämndens instruktion och tillämpningsföreskrifter.

5.

5. Fråga om
- tillsättande av två externa sakkunniga inför docentprövning, samt
- antagning av oavlönad docent.

Bilaga 5.1

5.1 Oavlönad docentur i gjuteriteknologi, JTH
Universitetslektor Attila Diósegi vid Tekniska högskolan har begärt att bli
sakkunnigprövad för oavlönad docentur i ämnet Gjuteriteknologi.

i
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Ämnesbeteckningen är vedertagen och finns exempelvis vid KTH.
Vi anhåller att fakultetsnämnden godkänner följande ämnesbeskrivning:
Ämnesområdet gjuteriteknologi innefattar teknologin för tillverkning av gjutna
komponenter, såväl processkedjan som de färdiga komponenternas
materialegenskaper och fenomen som är av betydelse för komponentens kvalité.
Vidare anhåller vi att fakultetsnämnden som sakkunniga utser
-

Professor Voicu Brabie, Materialvetenskap, inriktning processmetallurgi
och gjuteriteknik, Högskolan Dalarna, och
Professor Pär Jönsson, Materialens processvetenskap, KTH

Vi är medvetna om att fakultetsnämndens strävan efter jämställdhet vid
utseende av sakkunniga i detta fall inte är uppfylld. Detta beror helt enkelt på
att kvinnliga professorer med aktuell kompetens saknas, i varje fall i de nordiska
länderna.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 5.2

att godkänna förslagen ovan.

5.2 Oavlönad docentur i informationsteknik, JTH
Universitetslektor Janis Stirna vid Tekniska högskolan har begärt att bli
sakkunnigprövad för oavlönad docentur i ämnet Informationsteknik.
Fakultetsnämnden har tidigare (2006-11-29) godkänt ämnesbeteckningen
Informationsteknik för en professur och två universitetslektorer vid JTH.
Beteckningen är vedertagen vid universitet och högskolor.
Vi anhåller att fakultetsnämnden godkänner följande ämnesbeskrivning:
Informationsteknik omfattar det vetenskapliga studiet av informationscentrerade
programvarusystem för datainsamling samt bearbetning, syntes och kommunikation
av text, ljud och bild.
Vidare anhåller vi att fakultetsnämnden som sakkunniga utser
-

Professor Henrik Eriksson, datateknik, Linköpings Tekniska Högskola,
Linköpings universitet, och
Professor Alexander Smirnov, Computer science, St. Petersburg Institute for
Informatics and Automation of Russian Academy of Sciences, SPIIRAS
(Ryssland)

Vi är medvetna om att fakultetsnämndens strävan efter jämställdhet vid
utseende av sakkunniga i detta fall inte är uppfylld. Detta beror på att det finns

Högskolan i Jönköping

Protokoll

Fakultetsnämnden

2008-06-04

8

få kvinnliga professorer med aktuell kompetens och att de tre kvinnliga
professorerna som vi kontaktade inte hade möjlighet att ställa upp.
Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 5.3

att godkänna förslagen ovan.

5.3 Oavlönad docent in Media Economics, Stefan Melesco, JIBS
PhD Stefan Melesco is applying to become an associate professor in media economics at JIBS.
Jönköping International Business School proposes that the Faculty Board appoint the following
special advisors to evaluate the application:
-

Professor Saara Taalas, professor of media economics, Media Group, Turku School of
Economics, Finland, and
Professor Rolf Höjer, Handelshögskolan BI, Oslo, Norge

Fakultetsnämnde beslutade 2007-11-28:
-

att godkänna förslaget ovan.

Sakkunnigutlåtanden har nu inkommit från de två sakkunniga ovan.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16:
-

-

att återemittera ärendet till de sakkunniga eftersom nämnden upplever
att det finns viss inkongruens och inkonsekvens mellan det
gemensamma och de individuella utlåtandena, och
att be de sakkunniga förtydliga sina ställningstaganden utifrån
Bestämmelser för antagning av oavlönad docent, samt
att be Stefan Melesco inkomma med en mer ingående beskrivning av
sina pedagogiska meriter, eftersom de sakkunniga haft knapphändig
information om dessa.

Beskrivning av pedagogiska meriter har nu inkommit från Stefan Melesco men
ytterligare förtydligande från de sakkunniga har ej inkommit ännu.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bordlägga ärendet tills de sakkunniga inkommit med sitt
kompletterande yttrande.

6

6. Fråga om
- huvudämne för kandidat- och magisterexamina i grundutbildningen,
- huvudämne inom forskarutbildningen, samt
- studieplaner inom forskarutbildningen.

7.

7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller
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licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och
ordförande vid disputationen.
Bilaga 7.1

7.1 Daniel Wiberg’s dissertation defence, IHH
Daniel Wiberg, holder of a master’s degree, is planning to defend his
dissertation on Monday, 1 September, 2008.
At his final seminar on 1 February, 2008, Associate professor Martin Holmén
from Uppsala university acted as opponent. His report on the dissertation
manuscript is attached. The final manuscript has been amended according to
the suggestions raised at the final seminar and in the report.
In the light of the above, the department of Economics proposes that the
Research Committee and the Faculty Board approve:
-

Daniel Wiberg will defend his doctoral thesis “Institutional Ownership
and Performance of Listed Firms” on Monday, 1 September, 2008 at 3
p.m. in B1014 at JIBS.

-

Dennis E. Mueller, professor of Economics, University of Vienna as
faculty opponent.

-

Rafel Crespi-Cladera, Professor of Economics of Mangement,
Universitat de les Illes Balears, Mallorca, Laura Rondi, Associate
Professor of Applied Economics, Politecnico di Torino, and Åke E
Andersson, Professor of Economics, JIBS as members of the examining
committee.

-

Per-Olof Bjuggren, professor at JIBS, to act as chairman during the
dissertation.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 7.2

att godkänna förslagen ovan.

7.2 Johan Eklund’s dissertation defence, IHH
Johan Eklund, holder of a master’s degree, is planning to defend his dissertation
on Tuesday, 2 September, 2008.
At his final seminar on 25 January, 2008, Professor Tom Berglund from
Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki acted as
opponent. His report on the dissertation manuscript is attached. The final
manuscript has been amended according to the suggestions raised at the final
seminar and in the report.
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In the light of the above, the department of Economics proposes that the
Research Committee and the Faculty Board approve:
-

Johan Eklund will defend his doctoral thesis “Corporate Governance,
Private Property and Investment” on Tuesday, 2 September, 2008 at xx
p.m. in B1014 at JIBS.

-

Dennis E. Mueller, professor of Economics, University of Vienna as
faculty opponent.

-

Roger Stough, Professor of Economics, George Mason University,
Laura Rondi, Associate Professor of Applied Economics, Politecnico di
Torino, and Åke E Andersson, Professor of Economics, JIBS as
members of the examining committee.

-

Per-Olof Bjuggren, professor at JIBS, to act as chairman during the
dissertation.

Fakultetsnämnden beslutar:
Bilaga 7.3

att godkänna förslagen ovan.

7.3 Michael Glemdal’s dissertation defence, IHH
Michael will defend his doctoral thesis in September 2008 but the exact date,
the faculty opponent and the members of the examination committee have not
yet been decided, therefore JIBS asks that the presiding committee can take the
final decision on these issues on 18 June.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att beslut i ärendet tas vid Fakultetsnämndens presidium den 18 juni.

8

8. Övriga frågor

Bilaga 8.1

8.1 Jävsregler vid HJ
Presidiet föreslår fakultetsnämnden att de jävsregler som utvecklats av Vetenskapsrådet skall
gälla vid Högskolan i Jönköping.
Fakultetsnämnde beslutade 2007-11-28:
-

att Fakultetsnämnden skall utveckla egna jävsregler som klart definierar vad vi menar
med jäv vid HJ.

Fakultetsnämnden beslutade2008-02-06:
-

att utse Bo Malmberg att skriva ett första utkast till jävsregler för Högskolan i
Jönköping som skickas ut till nämndens ledamöter för kommentarer.
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Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16:
-

att en grupp bestående av Bo Malmberg, Birgitta Sidenvall, Ethel Brundin, Per
Askerlund och Susanne Hansson möts den 21 april kl. 13.00 på HHJ och skriver ett
förslag som skickas ut till nämnden. Beslut fattas vid nämndens möte i juni.

Ett förslag till jävsregler för Högskolan i Jönköping föreligger i bilaga 8.1.
Ytterligare förändringar gjordes i inlagan vid mötet.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

Bilaga 8.2

att inlagan om jäv skall gå ut till fakultetsnämndens ledamöter en gång
till efter att de ändringar som föreslogs vid dagens möte gjorts. Beslut
fattas efter sommaren.

8.2 Utseende av docent
Det har framkommit önskemål om att processen vid utseende av docenter bör stramas upp.
Detta gäller speciellt docentföreläsningen. Vi behöver ge klara direktiv om vad
docentföreläsningen skall innehålla.
I ”Bestämmelser för antagning av oavlönad docentur”, fastställda av fakultetsnämnden, framgår
att:
”Docentföreläsningen hålles under ca 45 minuter över ett ämne hämtat från den sökandes
kompetensområde. Det bör dock inte vara identiskt med hans eller hennes avhandlingsarbete.
Forskningen skall presenteras på ett för icke-specialister tillgängligt sätt. Fakultetsnämnden utser
inom sig 3 personer vilka bedömer föreläsningen. Föreläsningen bedöms som godkänd eller icke
godkänd.”
Fakultetsnämnden beslutade 2007-11-28:
-

att tillsätta en arbetsgrupp som skall se över och utveckla direktiven för
docentföreläsningar. Gruppen består av Benny Hjern, Christer Johansson, Ethel
Brundin, Birgitta Sidenvall och Thina Chaib. Benny Hjern är sammankallande.

Handlingar från arbetsgruppen har inkommit.
Fakultetsnämnden beslutade 2008-02-06:
-

att förslaget läses igenom av fakultetsnämndens ledamöter som därefter inkommer
med kommentarer senast den 26 mars 2008.

Fakultetsnämnden beslutade 2008-04-16:
-

att gruppen återupptar sitt arbete med Thina Chaib som sammankallande,
att ett lunchmöte hålls den 22 april 2008 kl. 12.30-13.30, samt
att gruppen redovisar förslaget vid fakultetsnämndens möte den 4 juni.

Ett förslag till förändrade och förtydligande ”Bestämmelser för antagning av
oavlönad docent” föreligger i bilaga 8.2.
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Fakultetsnämnden beslutar:
-

-

att efter de ändringar som föreslagits vid mötet samt skickats in till
nämnden sammankalla arbetsgruppen en gång till för slutredigering av
dokumentet, och därefter
skicka ut det till ledamöterna i nämnden för kommentarer innan beslut
fattas vid fakultetsnämndens möte efter sommaren.

8.3 Titlar och sakkunnigprövningar
Inom svensk akademisk tradition finns en grundläggande kunskap om vad det innebär att vara
lektor, docent och professor. Denna tradition kan dock se annorlunda ut i andra länder även
om vi på engelska använder samma terminologi (Assistent professor, Associate professor och
Professor). Denna diskrepans gäller även synen på sakkunnigutlåtanden.
Vi behöver en kort beskrivning, på engelska, av vad de olika tjänstebenämningarna innebär
inom det svenska systemet.
Fakultetsnämnden beslutar:

-

att uppdra åt Susanne Hansson att skriva ett första utkast till en beskrivning, enligt
ovan, inför nästa möte med fakultetsnämnden den 4 juni 2008.

Fakultetsnämnden beslutar:
-

att bordlägga ärendet, och utse samma grupp som arbetat med
docenttexten att göra slutredigeringen av denna text.

8.4 Fakultetskonferens 2008
Sista mötet med den nuvarande Fakultetsnämnden kommer att äga rum i
september 2008. Ett förslag till avslutning kan vara att ha en fakultetskonferens
till hösten istället för den som ej blev av under våren 2008.
Diskussionerna kring detta fortsätter vid junimötet.
Fakultetsnämnden beslutar:
-

att inte arrangera någon fakultetskonferens under tidig höst 2008 utan
överlåter med varm hand detta till den nya gruppen ledamöter i
Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid HJ.

8.5 Hedersdoktorer
Inga noteringar togs till protokollet i detta ärende.
Nästa möte med fakultetsnämnden äger rum onsdagen den 24 september 2008,
kl 14.00 på Mariedal.
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Presidiet har sitt avslutande sommarmöte den 18 juni 2008 kl. 12.00 i B4221
Susanne Hansson

Justerat av:

Birgitta Sidenvall
Prodekanus

Peter Nilsson
Ledamot

