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UPPSALA
UNIVERSITET

Juridiska fakultetsnamnden

Tid: Mandagen den 18 december 2017 kl. 10.15-11.05
Plats: Fakultetsrummet, Riddartorget

Nar•varande ordinarie ledamoter:
Mattias Dahlberg professor, dekanus, ordf.
Hans Eklund universitetslektor, prodekanus
Jane Reichel professor, prodekanus
Margareta Brattstrom professor, prefekt
Kaj Hober professor (t o m m § 5)
Marianne Dahlen universitetslektor
Peter St~omgren universitetslektor
Mikael Ruotsi doktorand
Jonatan Schytzer doktorand
Sofie Bohjort kursadministrator

Narvarande sacppleant:
Ibrahim Ibrahim jur. stud.

Ovriga narvarande:
Mosa Sayed studierektor
Mikael Moller professor, valberedningens ordf. (tom § 4)
Magnus Odman utbildningsledare
Karin Anderson Schiebe fakultetshandlaggare, sekreterare

FranvaraiZde ordinarie led~moter:
Katia Cejie universitetslektor (anmalt forhinder)
Caroline Edwall jur. stud. (anmalt forhinder)
Agnes Emborg jur. stud. (anmalt forhinder)
Anna Jonsson Cornell professor (anmalt forhinder)
Anna-Sara Lind universitetslektor (anmalt forhinder)
Daniel Stattin professor (anmalt forhinder)
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§ 1 Justeringsperson

Beslut
Fakultetsnamnden utser Peter Stromgren att jamte ordforanden ju-
stera dagens protokoll.

§ 2 Dagordningen

Beslut
Dagordningen godkanns med tillagget att punkten Meddelanden
laggs till pa slutet.

§ 3 Fyllnadsval av ordforande i forskningsutskottet

Med anledning av att Jane Reichel slutar sin anstallning vid fakulte-
ten under varen 2018 behover en ny ordforande i forskningsutskot-
tet utses for aterstoden av innevarande mandatperiod.

Forslag till ordforande i forskningsutskottet har framlagts av valbe-
redningen. Efter en presentation av valberedningens forslag haller
namnden en kort overlaggning.

Beslut
I enlighet med valberedningens forslag utser fakultetsnamnden
Anna Jonsson Cornell till ordforande i forskningsutskottet for peri-
oden 2018-02-01-2020-06-30.

§ 4 Fyllnadsval av ledamot i forskningsutskottet

JUFtFAK 2017/102
Foredragande:
Mikael Moller
Bilaga:
2014-11-17 § 3

Med anledning av att Marie Linton utsetts till bitradande och stallfo-
ret~adande prefekt behover en ny ledamot i forskningsutskottet utses
for aterstoden av innevarande mandatperiod.

Forslag till ledamot i forskningsutskottet har framlagts av valbered-
ningen. Efter en presentation av valberedningens forslag haller
namnden en kort diskussion.

Beslut
I enlighet med valberedningens forslag utser fakultetsnamnden Eva
Storskrubb till ledamot i forskningsutskottet for perioden 2018-01-
15-2020-06-30.

JURFAK 2017/98
Foredragande:
Mikael Moller
Bilaga:
2014-11-17 § 4
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§ 5 Utbildningsplan for socionomprogram vid Campus Gotland J~'~ 2017/99
Foredragande:

Konsistoriet har, a forsla av Juridiska fakulteten, beslutat om in-p g
Utbildningsledaren
Bilaga:

rattande av ett socionomprogram vid Campus Gotland. Programmet 2014-11-17 § 5
ska ges som bestalld utbildning, dar Ersta Skondal Bracke Hogskola

utfor undervisning och Juridiska institutionen svarar for antagning,

examination och kvalitetssakring. Utbildningsplanen ska antas av

fakultetsnamnden. Vissa forandringar kommer att behova goras i

planen, sa ett nytt beslut behover tas under varen 2018.

Beslut
Fakultetsnamnden faststaller den foreslagna utbildningsplanen.

§ 6 Sakkunniga for behandling av ansokan fran JD Magnus Strand ~-PA 2017/4440

om antagning som docent i europaratt 
Foredragande:
Dekanus
Bilaga:

Forslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Carl Fredrik 2014-11-17 § 6
Bergstrom och Torbjorn Andersson.

Diskussion.

Beslut
Fakultetsnamnden beslutar att ansokan ska provas.

Namnden utser till sakkunniga i forsta hand professorerna Antonia

Bakardjieva-Engelbrekt, Stockholm, och Johan Lindholm, Umea. I

andra hand utses professorerna Ulla Neergaard, Kopenhamn, och

Ulf Bernitz, Stockholm, samt i tredje hand professorerna Mia Ronn-

mar, Lund och Finn Arnesen, Oslo.

Namnden delegerar till dekanus att i sarniad med forslagsstallarna

vid behov utse andra sakkunniga.

§ 7 Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- fakulteten i slutet av januari 2018 ska inkomma med anslagsaskan-

den for 2018 till vetenskapsomradet, bade pa utbildningssidan och

pa forskningssidan.
- vinteipromotionen tiger rum fredagen den 26 januari.
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- William Butler haller sin hedersdoktorsforelasning torsdagen den
25 j anuari.
- fakulteten har beviljats 3 miljoner kr av Marianne och Marcus
Wallenbergs stiftelse for Minnesota-utbytet.

Prefekten meddelar att:
- Juridiska institutionen kommer att vara foremal for en miljorevis-
ion under varen 2018. En rapport kommer efter sommaren.
- hon har haft ett mote med studentrepresentanter angaende den arti-
kel iErgo om ett trakasseriarende som behandlades vid namndens
forra sammantrade. Man har kommit overens om att en artikel om
hur institutionen arbetar med trakasserifragor ska publiceras i Juri-
diska Foreningens tidning under varen 2018.

Prodekanus, tillika ordforanden i forskningsutskottet, meddelar att:
- hon tillsammans med Mosa Sayed och Karin Ojala den 21 novem-
ber deltog i ett nationellt natverksmote i Lund om forskarutbild-
ningen.
- manga disputationer ar inplanerade under varterminen och borjan
av hostterminen 2018. Hittills har forskningsutskottet faststallt da-
tum for foljande: Caroline Johanson den 2 februari, Love Ronnelid
den 16 februari, Linus Jacobsson 27 april, Lovisa Halje 11 maj, Sa-
bine Hellborg 25 maj, Jon Bergman preliminart 30 maj och Moa
Liden 28 September.
- Asa Elmeroth disputerade med godkant resultat i form veckan.

Mosa Sayed meddelar att arbetet med att planes utvarderingen av
forskarutbildningen inleds derma vecka. Ett forslag till plan for ut-
varderingen kommer att presenteras for fakultetsnamnden i januari.

Vid protokollet
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Karin Anderson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg
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Peter Stromren




