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Tid: Tisdagen den 23 augusti 2022 kl. 13.15–14.35 
Plats:  Fakultetsrummet 

 
Närvarande ordinarie ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande (ej § 7) 
Joel Samuelsson professor, prodekanus 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus, ordförande § 7 
Vladimir Bastidas universitetslektor, 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 
Isak Sandell jur. stud. 
Peter Johnson forskningsadministratör 
 
Närvarande suppleanter: 
Benjamin Svensson doktorand 
Irma Flores jur. stud. 
 
Övriga närvarande: 
Erika P Björkdahl professor, ledamot i valberedningen (§ 7) 
Magnus Ödman utbildningsledare (del av § 4 - § 8) 
Martin Berglund studierektor (del av § 4 - § 6) 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
 
Frånvarande ordinarie ledamöter:  
Rawaz Shanagar doktorand (anmält förhinder) 
Albin Högberg jur. stud. (anmält förhinder) 
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§ 1 

 
Justeringsperson 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden utser Peter Strömgren att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 
 

 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

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

 
 

 
§ 4 

 
Meddelanden 
 
Dekanus Anna Singer meddelar: 
- Gabriel Michanek, professor emeritus i miljörätt, gick bort i början 
av augusti. Han var i nästan hela sitt yrkesverksamma liv verksam 
vid juridiska institutionen. 
- Uppsala universitet har påbörjat arbetet med att föreslå 
profilområden till en ny kvalitetsbaserad resursfördelning av ökade 
anslag från bl.a. Vetenskapsrådet. Vicerektorerna ska senast den 28 
oktober lämna slutliga förslag till rektor. Max sex profilområden per 
vetenskapsområde får lämnas in som därefter ska behandlas av 
rektor för sammanställning av slutligt förslag om fem profilområden 
från Uppsala universitet 
- Fakultetskollegiet kommer att sammanträda både den 7 september 
och den 21 september för att bl.a. diskutera och besluta om 
hedersdoktorer. 
 
Prefekten Vladimir Bastidas meddelar: 
- Vladimir Bastidas och ställföreträdande prefekt Maria Forsberg 
sätter sig till en början in i arbetet som ett team men kommer så 
småningom dela upp arbetet sinsemellan. 
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- Denna vecka har nya studenter introduktion för att sedan börja 
sina studier nästa vecka. 
- Den 5 oktober blir det en heldags kickoff på Gillet för institutionen 
med fokus på arbetsmiljö Mer information kommer längre fram. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, Anna Jonsson 
Cornell meddelar: 
- Den 21 september kl. 13.15 i fakultetsrummet äger terminens 
första fakultetsseminarium rum med Elisabeth Rynning. 
- Sex nya doktorander har välkomnats.  
- Ett nytt forskarnätverk benämnt Uppsala forskarnätverk om 
mänskliga rättigheter har startat. Det är ett mångvetenskapligt 
nätverk och öppet för alla som verkar vid Uppsala universitet. 
 
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, Joel 
Samuelsson meddelar: 
- På utbildningsutskottets första möte för terminen, den 24 augusti, 
ska bl.a. kursplan för examensarbete diskuteras och Feministiska 
Juriststudenters och Juridiska föreningens rapport om otrygghet och 
ryktesspridning på juristprogrammet presenteras och diskuteras. 
 
Studentrepresentant Isak Sandell meddelar: 
- Introduktionen började den här veckan med bl.a. faddrar som 
består av ca. 100 gamla studenter. 
 
Doktorandrepresentant Svea Andersson meddelar: 
- De nya doktoranderna har tagits emot. 
 
T/A-representanten Peter Johnson meddelar: 
- Den 23 augusti ägde en välkomstföreläsning rum på Ekonomikum 
för 270 nya studenter. Reservantagning pågår t.o.m. den 29 augusti. 
- Karin Wiemerslage har återkommit efter sin föräldraledighet. 
- Intendenturen har nu ordinarie öppettider och från och med nästa 
vecka även ordinarie postturer. 
- Peter Johnson arbetar med fakultetsseminarier, revisioner och 
Sida-projektet. 
 
Professor Eric Bylander meddelar: 
- Firandet av Uppsala–Minnesotautbytets 40-årsjubileum läsåret 
2022/2023 inleds med ett kollokvium som hålls samtidigt i Uppsala 
och Minnesota samt på Zoom den 19 september kl.16.00 (svensk 
tid). Bland de medverkande finns professor emeritus Stig 
Strömholm och professor Robert Stein. 



 

 
 
Juridiska fakultetsnämnden 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdag 
2022-08-23 
 
 

Nr 1 
 
 

 

4 

 
Utbildningsledaren Magnus Ödman meddelar: 
- Magnus Ödman har från augusti och fram till årsskiftet 
tillsammans med tidigare vicerektor Margareta Fahlgren fått ett 
uppdrag från utbildningsdepartementet att utreda förutsättningar att 
öka mobiliteten mellan högskolan och övriga sektorer. 
 

 
§ 5 

 
Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och 
samhällsvetenskaplig forskning 
 
Med anledning av Stig Strömholms 90-årsdag den 16 september 
2021 inrättade universitet ett nytt pris. Först idag har rektor fattat 
det officiella beslutet. Priset ska tilldelas en yngre vetenskapsidkare 
verksam i Norden som belöning för att ha främjat juridiken som 
kulturyttring i professor Stig Strömholms anda. 
 
Juridiska fakulteten beslutar om priset efter beredning av en 
priskommitté bestående av fakultetens prodekanus för forskning, 
professor Strömholm och ytterligare fem ledamöter utsedda för viss 
bestämd tid. Rektor utser två ledamöter, fakulteten två och 
doktorandrådet en. 
 
De juridiska fakulteterna/institutionerna i Norden som har rätt att 
utfärda doktorsexamen ska bjudas in att nominera mottagare av 
priset. Pristagaren förväntas hålla en föreläsning i anslutning till en 
Strömholmfest anordnad av juridiska fakulteten. om möjligt på 
Norrlands nation. 
 

 
UFV 2022/1589 
Föredragande: 
Dekanus 

 
§ 6 

 
Ändringar i dokumentet ”Disputationsakten” 
 
Forskningsutskottet beslutade den 24 maj 2022 att föreslå 
fakultetsnämnden att anta vissa ändringar i dokumentet 
”Disputationsakten” (JUR 2022/395). Främst är det två tillägg som 
föreslås. Det första tillägget gäller att handledare och opponent inte 
ska vara närvarande när betygsnämnden fattar beslut om betyg. 
Tillägget har gjorts på grund av ändrade centrala riktlinjer. Det 
andra tillägget avser anvisningar om digitala inslag under 
disputationsakten 
 
Diskussion. 
 

 
JURFAK 2021/36 
Föredragande: 
Studierektor Martin 
Berglund 
Bilaga:  
2022-08-23 § 6 
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Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
forskningsutskottet för omformuleringar i enlighet med dagens 
diskussion och ändringar så att dokumentet utgör riktlinjer, inte bara 
information. 
 

 
§ 7 

 
Fyllnadsval av ledamot i forskningsutskottet 
 
Anna Singer har anmält jäv. Prodekanus Anna Jonsson Cornell tar 
därmed över ordförandeskapet för denna punkt. Fakultetsnämnden 
finner att jäv föreligger och Anna Singer lämnar mötet och deltar 
inte i beslutet. 
 
Vladimir Bastidas utsågs den 25 augusti 2020 som en av fyra 
ledamöter som är lärare/forskare för mandatperioden t.o.m. den 30 
juni 2023. Vladimir Bastidas har sen utsetts till prefekt fr.o.m. 
halvårsskiftet 2022 och ingår därmed fr.o.m. då i 
forskningsutskottet i egenskap av prefekt. Han har den 13 juni 
därför fr.o.m. den 1 juli begärt entledigande av sitt uppdrag som 
ledamot i forskningsutskottet som lärare/forskare. En ny ledamot i 
forskningsutskottet behöver därför utses. Förslag till fyllnadsval av 
ledamot i forskningsutskottet har framlagts av valberedningen. 
 
Professor Erika P Björkdahl, i egenskap av vice ordförande i 
valberedningen, redogör för vilka överväganden som 
valberedningen gjort inför förslaget. 
 
Beslut 
Fakultetsnämnden beslutar att entlediga Vladimir Bastidas från 
uppdraget som ledamot i forskningsutskottet som lärare/forskare 
och i enlighet med valberedningens förslag utse universitetslektor 
Jameson Garland till ledamot i forskningsutskottet fr.o.m. dagens 
datum t.o.m. återstoden av innevarande mandatperiod dvs. t.o.m. 
den 30 juni 2023. 
 

 
JURFAK 2021/31 
Föredragande: 
Professor Erika P 
Björkdahl 
Bilaga:  
2022-08-23 § 7 

 
§ 8 

 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
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Vid protokollet 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
Anna Singer (ej § 7)   Anna Jonsson Cornell (endast § 7) 
 
 
Peter Strömgren 
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