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§1

Justeringsperson
Beslut
Fakultetsnämnden utser Kaj Hobér att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2

Dagordningen
De två eventuella ärendena, punkt 5 och 6, bordläggs till nästa sammanträde.
Beslut
Dagordningen godkänns, med denna ändring.

§3

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- på området pågår nu den av områdesnämnden beslutade utredningen av områdesnämndens organisation.
- ett förslag till fördelning av bibliotekskostnader mellan vetenskapsområdena har lagts fram, som innebär minskade kostnader för
HumSam-området totalt. Nu pågår diskussion om fördelningen internt på området, vilket fakulteterna åtminstone i nuläget har något
olika syn på.
- den andra delremissen av reviderad arbetsordning för Uppsala universitet har gått ut. En arbetsgrupp bereder svaret från vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Det kommer att gå
ut på remiss till fakulteterna innan beslut fattas av områdesnämnden
den 25 september.
Prefekten meddelar att:
- svampangreppet i Blå rummet har föranlett byte av tre bjälkar.
Förhoppningen är att rummet ska vara återställt till terminsstarten.
- hon har haft ett möte med den nytillträdda IT-direktören, Lisbet
Holmberg Stark.
- ny universitetsdirektör är utsedd: Caroline Sjöberg, som tillträder
den 1 oktober. Fram till dess kommer Per Abrahamsson att vara tillförordnad universitetsdirektör.
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Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, är förhindrad
att delta i sammanträdet men hälsar att:
- forskningsutskottet fastställt datum för Mikael Eks disputation till
den 17 januari 2020.
- i styrelsen för Uppsala Forum pågår just nu en diskussion om var
Forum ska vara organisatoriskt placerat. Samhällsvetenskapliga fakulteten driver att det ska placeras under deras fakultet, men beslut
är inte fattat ännu.
Från Doktorandrådet meddelas att årsstämma hålls den 20 maj. Det
ser ut som att man kommer att fylla de platser som man är skyldiga
att fylla, men tyvärr inte något utöver det.
Morgan Ödman meddelar att Juridiska Föreningen nyligen haft
stämma och valt nästa läsårs styrelse. Frida Gommel blir ny ordförande och Arvid Bertilsson ny studiebevakare. Vidare meddelar han
att ordföranden i JF för närvarande arbetar mycket med övriga studentkårer för att få en starkare samverkan mellan kårerna.

§4

Fyllnadsval av två ledamöter i Forskningsutskottet
Två nya ledamöter behöver utses: en efterträdare till Bengt Domeij
som tillträder som prefekt, och en till Gabriel Michanek som går i
pension i sommar.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar i enlighet med valberedningens förslag
att utse Vladimir Bastidas och Charlotta Zetterberg till ledamöter i
Forskningsutskottet för återstoden av innevarande mandatperiod,
det vill säga t.o.m. den 30 juni 2020. Bastidas tillträder omedelbart,
medan Zetterberg tillträder den 1 juli 2019.
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