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Juridiska fakultetsnämnden

Tid:
Plats:

Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 13.15–15.00
Fakultetsrummet, Riddartorget

Närvarande ordinarie ledamöter:
Mattias Dahlberg
professor, dekanus, ordf. (t.o.m. § 8)
Hans Eklund
universitetslektor, prodekanus (ordf. §§ 9-10)
Anna Jonsson Cornell
professor, prodekanus (t.o.m § 9)
Bengt Domeij
professor, prefekt
Eric Bylander
professor
Laila Zackariasson
professor
Peter Strömgren
universitetslektor
Autilia Arfwidsson
doktorand
Arvid Bertilsson
jur. stud.
Frida Gommel
jur. stud.
Peter Johnson
forskningsadministratör
Övriga närvarande:
Patricia Mindus
Erik Svensson Lind
Magnus Ödman
Karin Andersson Schiebe

professor, forskn.ledare vid Uppsala Forum (t.o.m. § 3)
studierektor
utbildningsledare
fakultetshandläggare, sekreterare

Frånvarande ordinarie ledamöter:
Katia Cejie
universitetslektor (anmält förhinder)
Marianne Dahlén
universitetslektor (anmält förhinder)
Kaj Hobér
seniorprofessor (anmält förhinder)
Anna-Sara Lind
professor (anmält förhinder)
Sanna Thorslund
doktorand (anmält förhinder)
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§1

Justeringsperson
Beslut
Fakultetsnämnden utser Laila Zackariasson att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§2

Dagordningen
Dekanus meddelar att han inte kommer att delta i besluten i punkterna 9 och 10, eftersom han själv är förslagsställare respektive föreslagen. Ordförandeskapet för dessa punkter lämnas över till prodekanus Hans Eklund.
Beslut
Dagordningen godkänns.

§3

Uppsala Forum: Presentation av verksamhet och forskningsstöd Föredragande:

Patricia Mindus

Patricia Mindus, forskningsledare vid Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa, presenterar verksamheten vid samt det forskningsstöd som erbjuds därifrån.

§4

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- höstens diplomeringsceremoni hölls den 12 oktober.
- årets professorsinstallation äger rum fredagen den 15 november. I
år installeras ingen professor vid Juridiska fakulteten, men universitetslektor Katia Cejie tar emot ett av de pedagogiska prisen.
- Forsskålssymposiet äger rum torsdagen den 28 november. Temat
är Demokratins framtid och hedersföreläsare Sten Widmalm, professor i statsvetenskap.
- han deltog i rektors dekaninternat den 8-9 oktober. Ett av de ämnen som diskuterades var förändringsarbete i akademiska miljöer.
Prodekanerna Anna Jonsson Cornell och Hans Eklund deltog också
från fakulteten.
- han tillsammans med flera andra från fakulteten medverkade i ett
symposium i Stockholm den 15 och 16 oktober om lagberedning.
Symposiet hade ett hundratal deltagare och flera av fakultetens lärare medverkade och deltog i symposiet. En del av bidragen till
symposiet kommer att publiceras i Svensk Juristtidning.
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- fakultetens jubeldoktor 2019, professor emeritus Nils Jareborg,
höll en välbesökt föreläsning den 8 oktober under rubriken Glimtar
av förhastade slutsatser. Föreläsningen följdes av lättare förtäring i
Blå rummet.
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, meddelar att
höstens utbildningsdag hölls den 16 oktober på temat Livslångt lärande.
Prodekanus, tillika ordföranden i forskningsutskottet, meddelar att:
- den 22 oktober hölls ett handledarkollegium på temat Examinationsförfarandet för licentiat- och doktorsexamen, särskilt relaterat
till disputationsakten.
- Jason Czarnezki disputerar i miljörätt den 13 december 2019.
- Mikael Ek disputerar i finansrätt den 17 januari 2020.
- Marika Ericsons disputation i folkrätt är inplanerad den 28 februari
2020.
Prefekten meddelar att:
- provtagningar av luften i huset vid Riddartorget fortsätter, resultaten är inte klara ännu.
- institutionen har ingått ett samarbetsavtal med Luleå Tekniska
högskola om doktorander.
Från Juridiska föreningen meddelas att:
- ett arbete om stress och psykisk ohälsa bland juriststudenter har
inletts, bland annat planeras ett seminarium.
- studenterna bereder ett svar på remissen av universitetets reviderade mål och strategier.
- man arbetar med internationalisering, bland annat genom att översätta olika dokument till engelska och aktivt försöka få med de internationella studenterna i föreningens arbete.

§5

Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi

Föredragande:
Prefekten

Prefekten meddelar att inget nytt finns att rapportera sedan föregående sammanträde avseende det ekonomiska läget vid institutionen.

§6

Ansökan från docent Rebecca Thorburn Stern om befordran till UFV-PA 2019/2783
Föredragande:
professor i folkrätt
Förslag till sakkunniga har lagts fram av professor Iain Cameron i
samråd med Inger Österdahl.

Dekanus
Bilaga:
2019-10-22 § 6
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Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden utser i enlighet med förslaget till sakkunniga i
första hand professorerna Outi Korhonen, Åbo, och Terje Einarsen,
Bergen. För det fall Outi Korhonen inte kan utses i andra hand professor Anna Lundberg, Linköping. För det fall Terje Einarsen inte
kan utses i andra hand professor Lauri Hannikainen, Åbo, i tredje
hand professor Kjetil Mujezinvic Larsen, Oslo, och i fjärde hand
professor Geir Ulfstein, Oslo. Till särskild pedagogiskt sakkunnig
utses professor Bertil Wiman.
Nämnden delegerar till dekanus att i samråd med förslagsställarna
vid behov utse andra sakkunniga.

§7

Ansökan från JD Therése Fridström Montoya om antagning
som docent i civilrätt
Sakkunniga i ärendet har varit professorerna Markku Helin, Åbo,
och Johanna Schiratzki, Stockholm. Båda sakkunniga har funnit att
Fridström Montoya uppfyller kraven för docentur. Rekryteringsgruppen har vid sammanträde den 8 oktober 2019 tillstyrkt Therése
Fridström Montoyas ansökan.

UFV-PA 2019/682
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-10-22 § 7

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar anta Therése Fridström Montoya som
docent i civilrätt.

§8

Utvärdering av Institutet för utbildningsrätt: Rapport från utvärderaren
En utvärdering av Institutet för utbildningsrätt har på uppdrag av
Fakultetsnämnden genomförts av professor Boel Flodgren.
Diskussion.
Fakultetsnämnden ser positivt på verksamheten vid Institutet för
utbildningsrätt och vill se hur den fortsatt kan stödjas.

JURFAK 2019/27
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-10-22 § 8
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§9

Utdelning av von Materns premium
Fyra förslag till mottagare av von Materns premium har inkommit.

JURFAK 2019/60
Föredragande: Prodekanus Hans Eklund
Bilaga:
2019-10-22 § 9

Mattias Dahlberg anmäler jäv och lämnar rummet och deltar inte i
beslutet.
Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar utdela von Materns premium till den tidigare försäkringsdirektören och chefsjuristen Erland Strömbäck
med följande motivering: Erland Strömbäck tilldelas von Materns
premium för sitt mångåriga och betydelsefulla författarskap.

§ 10

Nominering av ledamot i referensgrupp för The Guild
Fakultetsnämnden har anmodats att nominera en man och en kvinna
till en referensgrupp för The Guild. Ärendet har beretts av fakultetens beredningsgrupp för nomineringsärenden.

HUMSAM 2019/37
Föredragande: Prodekanus Hans Eklund
Bilaga:
2019-10-22 § 10

Mattias Dahlberg och Anna Jonsson Cornell lämnar rummet och
deltar inte i beslutet.
Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar enligt beredningsgruppens förslag att
nominera Anna Jonsson Cornell och Mattias Dahlberg till ledamöter
i referensgruppen för The Guild.

Vid protokollet

Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg (§§ 1-8)

Hans Eklund (§§ 9-10)

Laila Zackariasson

