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Tid: Tisdagen den 5 april 2022 kl. 13.15–15.40 
Plats:  Fakultetsrummet/Digitalt mötesrum i e-mötesverktyget Zoom 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande (ej § 4 & 8) 
Joel Samuelsson professor, prodekanus (ej § 10) 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus, ordförande § 4 & 8 
Bengt Domeij professor, prefekt 
Eric Bylander professor 
Torbjörn Ingvarsson professor 
Lotta Lerwall professor 
Rebecca Thorburn Stern professor 
Laila Zackariasson professor 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Svea Andersson doktorand 
Benjamin Svensson doktorand 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Närvarande suppleanter: 
Sergio Ayoub jur. stud. 
 
Övriga närvarande: 
Olle Lundin professor, ordförande i valberedningen (§ 1-5) 
Magnus Ödman utbildningsledare 
Ingela Funke Frischenfeldt ekonomiadministratör (del av § 6 - § 7) 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter: 
Alva Johansen jur. stud. (anmält förhinder) 
My Darling jur. stud. (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Rebecca Thorburn Stern att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns med tillägg av ”Fakultetens/institutionens 
webbplats” under § 12 Övriga frågor. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Jäv 
 
Föranmälda och på sammanträdet tillkomna anmälningar om jäv 
noteras, se respektive punkt nedan. 
 

 
 

 
§ 4 

 
Fyllnadsval av ledamot i rekryteringsgruppen 
 
Anna Singer har anmält jäv. Prodekanus Anna Jonsson Cornell tar 
därmed över ordförandeskapet för denna punkt. Fakultetsnämnden 
finner att jäv föreligger och personen lämnar mötet och deltar inte i 
beslutet. 
 
Joel Samuelsson har den 1 mars entledigats från sitt uppdrag som 
ledamot i rekryteringsgruppen. En ny ledamot i rekryteringsgruppen 
behöver därför utses. Valberedningens ordförande professor Olle 
Lundin presenterar valberedningens förslag. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att i enlighet med valberedningens 
förslag utse biträdande universitetslektor Therése Fridström 
Montoya till ledamot i rekryteringsgruppen för återstoden av 
innevarande mandatperiod dvs. till och med den 30 juni 2023. 
 

 
JURFAK 2022/13 
Föredragande: 
Valberedningens 
ordförande professor 
Olle Lundin 
Bilaga:  
2022-04-05 § 4 
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§ 5 

 
Förslag till prefekt fr.o.m. 1 juli 2022 
 
Valberedningens ordförande professor Olle Lundin informerar om 
valberedningens arbete med att ta fram sitt förslag till prefekt och 
presenterar valberedningens förslag. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar med acklamation att i enlighet med 
valberedningens förslag föreslå dekanus att utse universitetslektor 
Vladimir Bastidas till prefekt vid juridiska institutionen för perioden 
1 juli 2022 – 30 juni 2025. 
 

 
JURFAK 2022/14 
Föredragande: 
Valberedningens 
ordförande professor 
Olle Lundin 
Bilaga:  
2022-04-05 §5 

 
§ 6 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Bengt Domeij har utsetts till ledamot i styrelsen för EIT Health 
(EITH-UU). 
- Maria Forsberg har utsetts till ledamot i Hållbarhetsprojektets 
styrgrupp. 
- Sverker Scheutz har fått förlängt förordnande som 
betygsombudman till och med höstterminen 2023. 
- Påminnelse om docentföreläsningarna den 20 april. 
- Påminnelse om promotionerna den 18 och 25 maj. 
- USA:s ambassadör Eric D. Ramanathan besöker fakulteten den 7 
april för att få information om vår Human Rights Clinic och vårt 
Minnesotautbyte. Ambassadörens besök vid UU föranleds primärt 
av årets Fulbright-föreläsning.  
- Vigdis Lárusdóttir kommer att begravas den 20 april i S:t Eriks 
kapell i Berthåga. Fakulteten kommer att vara representerad. Skriv 
gärna något i kondoleansboken som sen kommer att överlämnas till 
Vigdis anhöriga. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- Direktiv för översyn av juristprogrammet kommer att diskuteras 
ytterligare i utbildningsutskottet innan det på nytt tas upp i 
fakultetsnämnden. 
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Prefekten Bengt Domeij meddelar: 
- Beslut har fattats att anställa Jonatan Schytzer som 
universitetslektor i civilrätt från och med den 1 maj. 
- På årets alumnidag den 10 maj får gärna fler delta. 
- Årets sommarfest den 2 juni äger rum på Norrlands nation. 
 
Doktorandrepresentant Benjamin Svensson meddelar: 
- Planeringen av doktorandkonferensen den 9-10 maj pågår. 
Finansieringen håller på att lösa sig. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Cathrine Svensson har anställts som receptionist och kommer 
inledningsvis gå parallellt med Agneta Kjellin. 
 

 
§ 7 

 
Bokslut för 2021 
 
Fakultetsnämnden beslutade på föregående sammanträde att 
bordlägga ärendet då underlaget behövde revideras. Ett reviderat 
bokslutsunderlag har nu framlagts. 
 
Av bokslutet framgår att 2021 års utfall inom grundutbildningen är 
plus 4,5 miljoner kronor, utfall inom forskning och 
forskarutbildning är plus 0,5 miljoner kronor, och utfall inom 
externfinansierad forskning är minus 1,3 miljoner kronor. Utgående 
balans för grundutbildningen är minus 5,7 miljoner kronor, för 
forskning och forskarutbildningen plus 6,1 miljoner kronor och för 
externfinansierad forskning plus 2,2 miljoner. Institutionens totala 
utgående balans är därmed plus 2,6 miljoner. 
 
Diskussion. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer det framlagda bokslutet för år 2021. 
 

 
JURFAK 2022/1 
Föredragande: 
Ekonomi-
administratör Ingela 
Funke Frischenfeldt  
Bilaga:  
2022-04-05 § 7 
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§ 8 

 
Ansökan från Jameson Garland om antagning som docent i 
medicinsk rätt 
 
Anna Singer har anmält jäv. Prodekanus Anna Jonsson Cornell tar 
därmed över ordförandeskapet för denna punkt. Fakultetsnämnden 
finner att jäv föreligger och personen lämnar mötet och deltar inte i 
beslutet. 
 
Sakkunniga i ärendet är professorerna Birgit Toebes (Groeningen) 
och Volker Lipp (Göttingen). Rekryteringsgruppen har vid 
sammanträde den 18 mars tillstyrkt Jameson Garlands ansökan. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att anta Jameson Garland som docent i 
medicinsk rätt. 
 

 
UFV-PA 2021/2779 
Föredragande: 
Prodekanus Anna 
Jonsson Cornell 
Bilaga:  
2022-04-05 § 8 

 
§ 9 

 
Sakkunniga för tillsättning av lektorat i internationell privat- 
och processrätt 
 
Till anställningen som lektor i civilrätt har en sökande anmält sig: 
Laima Vaige. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av universitetslektorerna 
Marie Linton och Mosa Sayed. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förslagsställaren Marie Linton med upplysning om att 
förslagsställare av sakkunniga är jävig i de fall de står i ett sådant 
förhållande till någon av de sökande som omfattas av 
Överklagandenämndens kriterier för jäv fastställda i praxis. 
Förslagsställaren Marie Linton ska också upplysas om att de 
kvinnliga förslagen bör ha en bredare IP-rättslig kompetens.  
 

 
UFV-PA 2021/4474 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-04-05 § 9 
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§ 10 

 
Sakkunniga för ansökan från Sabina Hellborg om antagning 
som docent i civilrätt 
 
Joel Samuelsson har anmält jäv. Fakultetsnämnden finner att jäv 
föreligger och personen lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 
 
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Laila 
Zackariasson, Margareta Brattström och Torbjörn Ingvarsson samt 
universitetslektor Erika P Björkdahl. 
 
Då Sabina Hellborg saknar tillsvidare- eller tidsbegränsad 
anställning vid juridiska institutionen och har hon även inkommit 
med ett nyttoyttrande undertecknat av Håkan Andersson, Sandra 
Friberg, Mikael Hansson och Joel Samuelsson. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet och upplysa 
sökande om att nyttointygsgivare är jävig i de fall de står i ett sådant 
förhållande till någon av de sökande som omfattas av 
Överklagandenämndens kriterier för jäv fastställda i praxis. 
Sökande behöver inkomma med ett nytt nyttoyttrande. 
 

 
UFV-PA 2022/144 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga:  
2022-04-05 § 10 

§ 11  
Datum för höstterminens sammanträden 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 
höstterminen 2022: 
23 augusti kl. 13.15 
20 september kl. 13.15 
18 oktober kl. 9.15 (internat 17-18 oktober) 
15 november kl. 13.15 
14 december kl. 13.15 
 

 
Föredragande: 
Dekanus 
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§ 12 

 
Övriga frågor 
 
Fakultetens/institutionens webbplats 
 
Trots tidigare uppmaningar och påminnelser om att uppdatera 
profiler och forskningsprojekt har inte mycket hänt. Synpunkter på 
att både intern- och externwebben är dåligt uppdaterade förs fram. 
När nu institutionen har en kommunikatör borde dessa kunna bli 
bättre uppdaterade. Både Elisabeth Hoff och Estelle Lerceteau-
Köhler kan hjälpa till med publicering. Det saknas också uppgifter 
om vilka personer som ingår i de olika organ såsom 
rekryteringsgruppen och utskotten. Katalogen styrs av vad som 
registrerats i Akka. 
 
Slutsatsen är att detta är en prefektfråga. Prefekten bör upprätta en 
lista över vem som gör vad och dekanus ser till att uppgifter om 
vilka som ingår i olika organ publiceras på internwebben. Elisabeth 
Hoff föreslås bjudas in till ett kommande nämndsammanträde. 
 

 
 

 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anna Singer (ej §§ 4 & 8) Anna Jonsson Cornell (endast §§ 4 & 8) 
 
 
 
 
Rebecca Thorburn Stern 
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