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Närv~ra~zde o~~linarie ledamöter:
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professor, dekanus, ordf.
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Anna Jonsson Cornell
professor, prodekanus
Margareta Brattström
professor, prefekt
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professor
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Mikael Ruotsi
doktorand
Jonatan Schytzer
doktorand
Agnes Emborg
jur. stud.
Caroline Edwall
jur. stud.
Sofie Bohjort
kursadministratör
Övriga nårvar~rntle:
Martin Berglund
Magnus Ödman
Karin Andersson Schiebe

universitetslektor, ordf. i Arbetsgruppen för
lika vililcor (§ 10)
utbildningsledare
falcultetshandläggare, selc~eterare
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Anna-Sara Lind
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Daniel Stattin
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§1

Justeringsperson
Beslut
Falcultetsnämnden utser Eric Bylander att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§2

Dagordningen
En ny punkt har anmälts, nämligen Utseende av ledamöter i styrelsenoch föreståndare för Institutet för Fastighetsrättslig Forskning
(IFF).
Beslut
Dagordningen godkänns med detta tillägg(§ 12).

§3

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- arbetet med verksamhetsplanen för år 2019 har inletts på områdesnivåoch fördelningen av bibliotelcslcostnaderna är en av de viktiga
punkterna.
- vid promotionen den 1 juni promoverades vid Juridiska fakulteten
fyra doktorer efter avlagda prov. Promotor var 011e Lundin.
Prefekten meddelar att:
- renoveringen av B1å rl~mmet har inletts.
- bemanningen inför hösttei7ninen är i stort sett klar. Ett vikariat
med placering på Campus Gotland har glädjande nog lockat fem
sökande och enperson har anställts.
Prodekanus, tillika ordföranden i forslcningsutslcottet, meddelar att:
- sedan föregående sammanträde har två disputationer i civilrätt genomförts framgångsrikt, nämligen Jon Bergmans och Sabina Hellborgs.
- Forslcningsutslcottet har beslutat anta sex nya doktorander till hösten, varav fyra med anslagsfinansiering och två med extern finansiering.
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§4

Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi
Prefekten informerar om det ekonomiska läget och om problemen
med att ta fram rapporter ur det nya ekonomisystemet. När det gäller de två största utgiftsposterna så ser det ut att gå enligt budget vad
gäller personal, medan den besparing som Cemus flytt till Munken
kommer att innebära har skjutits fram ett par månader i tid.

§5

Utlysning av biträdande universitetslektorat med forskningsdel
finansierad av Ragnar Söderbergs stiftelse
Ragnar Söderbergs stiftelse har beviljat Juridiska fakulteten medel
(4,6 miljoner Donor)till forskningsdelen av två biträdande universitetslektorat med 60 procent forskning och 40 procent undervisning.
Om beslut om tillsättning fattas före utgången av år 2018 finns dessutom möjlighet att få del av de extra medel som rektor avsatt för biträdande universitetslektorat med ca en halv miljon kronor per sådant.

JURFAIC 2017/94
Föredragande:
Prefekten

UFV-PA 2018/2314
UFV-PA 2018/2315
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-06-11 § 5

Beslut
Fakultetsnämndenbeslutar att två anställningar som biträdande universitetslektor slca utlysas. För den ena ska ämnesiruilctningen vara
öppen, men inom ramen för något av fakultetens forslcarutbildningsämnen. Den andra slca ha placering på Campus Gotland och
vara inom konstitutionell rätt(med iruilctning på undervisning på
juristprogrammets Terminskurs 1) eller något av de civilrättsämnen
som ingår i juristprogrammets Terminsl~.us 2(med inril~tning på
undervisning på den terminen). Nämnden delegerar till prefekten
och utbildningsledaren att i samråd med dekanus formulera utlysningstexterna.

§6

Inledning av rekrytering av universitetslektor icivilrätt, ssk
arbetsrätt

Prefel~ten redogör för behovet av reluytering i ämnet civilrätt, sär81å1t arbetsrätt.
Beslut
Falcultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa
anställningsprofil för ett lektorat i civilrätt, särskilt arbetsrätt i enlighet med framlagt förslag.

UFV-PA 2018/2439
Föredragande:
Prefekten
Bilaga:

2018-o6-11 § 6
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§7

Uppföljning av Juridiska Föreningens skrivelse till Fakultetsnämnden om fördjupningslcursutbudet

Föredragande:
Prodekanus, tillika
ordf. i utbildningsutslcottet

Prodekanus, tillika ordf. i utbildningsutskottet, redogör för hur Utbildningsutskottet arbetat med fördjupningslcursutbudet med anledning av den slc~ivelse som Juridiska Föreningen presenterade för
fakultetsnämnden i januari i år.

§8

Tider för sammanträden höstterminen 2018

Föredragande:
Dekanus

Beslut
Falcultetsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för höstterminen 2018:
fredag 31 augusti kl. 9.15
tisdag 25 september kl. 13.15
tisdag 23 oktober lcl. 13.15
onsdag 28 november lcl. 13.15
onsdag 19 december lcl. 13.15.

§9

Nominering av representant i beredningsgruppen för Årets
alumn
En anmodan inkom från Vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap den 23 maj om att föreslå en representant i beredningsgruppen för Årets alumn.
Diskussion.
Eric Bylander lämnar summet och deltar inte i beslutet.
Fortsatt diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden bedutar föreslå Eric Bylander och Rebecca Thorburn Stern till representant i beredningsgruppen för Årets alumn.
Vidare delegerar nämnden till dekanus att vid behov tillfråga andra
personer.

HCTMSAM 2018/23
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-06-11 § 9
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§ 10

Uppdatering av Handlingsplan för lika villkor

JU~'AK 2018/20
Föredragande:

Fakultetens arbetsgrupp för lika villkor har framlagt ett förslag till

Martin Berglund,

ovannämnda plan.

ordf, i Arbetsgruppen
för lika villkor
Bilaga:

Diskussion.

2018-06-11 § lo

Beslut
Fakultetsnämnden fastställer handlingsplanen för lika villkor med
några mindre justeringar.

§ 11

Inbjudan att nominera forskare till Uppsala universitets leclarprogram för senfora forskare

.NRFAK 2018/46
Fö~•edragande:

Från Vetenslcapsoiruådet för humaniora och samhällsvetenskap har
kommit en inbjudan att föreslå en deltagare till ett ledarprogram för
senfora forskare vid Uppsala universitet som kommer att genomföras under läsåret 2018/2019.

Zols-o6-11 § ll

Dekanus
Bilaga:

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnäinriden diskuterar möjliga kandidater och delegerar till
dekanus att tillfråga vissa personer och vid behov tillfråga andra
personer.

§ 12

Utseende av ledamöter i styrelsen och föreståndare för Institutet N~'Ai~ 2018/44
Föredragande:
för Fastighetsrättslig Forskning(IFF)
Prefekten
Bilaga:

En slc~ivelse har iulcominit, där föreståndaren för Institutet för Fas2018-06-11 § 12
tighetsrättslig Forskning begär att fakultetsnämnden retroaktivt utser
styrelse och föreståndare för IFF för mandatperioden 2017-2019.
Beslut
Falcultetsnämnden utser följande ledamöter i styrelsen för IFF för
tiden från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019:
Ulrika Blomgvist, Bostadsrätterna
Anna-Karin Engström, Svenska Kyrkan
Tomas Johansson, advokatfirman Mannheimer Swartling
Richard Hager, Juridiska institutionen, Uppsala
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Bengt Kjellson, Lantmäteriet
Solweig Lindell-Sohlberg, Mäklarhuset Nordström &Partners
Lars Lindgren, Svenska Handelsbanken
Nämnden beslutar vidare utse docent Erilca P. Björkdahl till IFF:s
föreståndare för ovannämnda period.

Vid protokollet
.. ,n,
Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg

Eric Bylander

