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§1

Justeringsperson
Beslut
Fakultetsnämnden utser Anna-Sara Lind att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2

Dagordningen
Beslut
Dagordningen godkänns med två ändringar: punkt 8 (Ansökan från
JD Gustaf Wall om antagning som docent i förvaltningsrätt) skjuts
fram till nästa sammanträde och en punkt om revidering av arbetsordningen för Uppsala universitet läggs till.

§3

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- diskussionen på områdesnivå om verksamhetsplanen för år 2020
är avslutad. Det förslag som kommer att läggas fram för områdesnämnden i september innebär en avsevärd minskning av juridiska
fakultetens kostnader för biblioteket.
- Lena Marcusson har på vetenskapsområdets uppdrag utrett områdesnämndens organisation. Några av de förändringar som föreslås i
utredarens rapport är en utökning av antalet lärarrepresentanter i
områdesnämnden (från tre till fyra) samt införandet av ett formellt
beredningsutskott. Rapporten ska gå ut på remiss till områdets fakulteter och kommer att diskuteras i områdesnämnden under hösten.
Prefekten meddelar att en kickoff för hela personalen hålls den 5
september.
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
- Pontus Winther disputerar den 24 september.
- ett handledarkollegium hålls den 22 oktober.
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, meddelar att:
- det anordnas en utbildningsdag den 16 oktober.
- tre magisterprogram ska utvärderas under 2019, men eftersom det
varit svårt att finna en tid för utvärderarnas platsbesök har tidsplanen för utvärderingen försenats något.
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§4

Förslag till reviderad arbetsordning för Uppsala universitet
Ett förslag till reviderad arbetsordning för Uppsala universitet är ute
på internremiss. Till fakultetsnämndens nästa sammanträde ska ett
förslag till yttrande från Juridiska fakulteten föreligga.

Föredragande:
Dekanus och utbildningsledaren

Diskussion.

§5

Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi

Föredragande:
Prefekten

Prefekten informerar om det ekonomiska läget vid institutionen. Per
den 31 juli var resultatet nära balans på både utbildnings- och
forskningssidan, även om det finns ett ackumulerat underskott på
utbildningssidan om runt 12 miljoner kronor. Även framöver kommer en noggrann uppföljning att göras över utvecklingen av ekonomin.
Diskussion.

§6

Ansökan från docent Maria Grahn Farley om befordran till
professor i offentlig rätt
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Anna Jonsson Cornell, Lotta Lerwall, Anna-Sara Lind och Olle Lundin.
Beslut
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i
första hand professorerna Henrik Wenander, Lund, och Ruth Mannelqvist, Umeå. I andra hand utses professorerna Thomas Erhag,
Göteborg, och Wiweka Warnling Conradson, Stockholm, samt i
tredje hand professorerna Toomas Kotkas, Joensuu, och Titti Mattsson, Lund.
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna
vid behov utse andra sakkunniga.
Utseende av särskild pedagogiskt sakkunnig bordläggs till nästa
sammanträde.

UFV-PA 2019/1481
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-08-23 § 6
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§7

Ansökan från docent Erika P. Björkdahl om befordran till professor i civilrätt
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Håkan Andersson och Laila Zackariasson.

UFV-PA 2019/2054
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-08-23 § 7

Beslut
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i
första hand professorerna Boel Flodgren, Lund, och Jori Munukka,
Stockholm. I andra hand utses professorerna Christina Ramberg,
Stockholm, och Kent Källström, Stockholm, samt i tredje hand professorerna Annina Persson, Örebro, och Rolf Dotevall, Göteborg.
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna
vid behov utse andra sakkunniga.
Utseende av särskild pedagogiskt sakkunnig bordläggs till nästa
sammanträde.

§8

Ansökan från JD Santa Slokenberga om antagning som docent i
medicinsk rätt
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professorerna Anna-Sara
Lind och Anna Singer.
Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att ansökan ska prövas.
Nämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i första hand
professorerna Herman Nys, Leuven, och Tamara Hervey, Sheffield.
I andra hand utses professorerna Aart Hendricks, Leiden, och Birgit
Toebes, Groningen, samt i tredje hand professorerna Karl-Harald
Søvig, Bergen, och Mette Hartlev, Köpenhamn.
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna
vid behov utse andra sakkunniga.

UFV-PA 2019/1697
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-08-23 § 8
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§9

Remiss av instruktion för Uppsala Forum för Demokrati, Fred
och Rättvisa

Föredragande:
Prodekanus Anna
Jonsson Cornell

Ett förslag till instruktion för Uppsala Forum för Demokrati, Fred
och Rättvisa har inkommit till Juridiska fakulteten på remiss.
Diskussion.
Beslut
Ärendet bordläggs, eftersom sammanträdet dragit över tiden.
Fakultetsnämnden uppdrar åt Anna Jonsson Cornell att till nästa
sammanträde ta fram ett förslag till svar på remissen av instruktion
för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.

§ 10

Föredragande:
Dekanus

von Materns premium
Beslut
Ärendet bordläggs, eftersom sammanträdet dragit över tiden.

Vid protokollet

Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg

Anna-Sara Lind

