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§1

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

§2

Dagordningen
Beslut
Dagordningen godkänns.

§3

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- det senare i veckan ska hållas områdesdialog, där vicerektor och
dekaner från HumSam-området träffar universitetets rektor och prorektor.
- arbetet med CIRCUS går framåt: föreståndare tillika vetenskaplig
ledare blir Claes-Fredrik Helgesson och verksamheten ska hålla till i
Observatoriet.
- en revidering av Uppsala universitets mål och strategier har inletts.
En arbetsgrupp ledd av prorektor har efterfrågat inspel från fakulteter och områden. Frågan kommer att tas upp vid nästa sammanträde.
Prefekten meddelar att intendenturstyrelsen har beslutat skicka en
skrivelse till rektor om extra anslag för 2019 på grund av höga lokalkostnader. För 2018 resulterade en motsvarande skrivelse i ett bidrag om 2 mkr för studentytor. Vidare har man inom intendenturen
kommit överens om fördelningsnycklar för lokalkostnader mellan
institutionerna vid Gamla Torget inför budgeten 2019.
Utbildningsledaren meddelar att han i dagarna lämnar in fakultetens
underlag till Uppsala universitets årsredovisning.
Anna-Sara Lind meddelar att 70-årsjubiléet av FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter uppmärksammas med ett seminarium den 10
december i Humanistiska teatern, Engelska parken. Från Juridiska
fakulteten medverkar Rebecca Thorburn Stern, Anna Jonsson Cornell och Anna-Sara Lind.
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§4

Verksamhetsplan för år 2019
Förslag till verksamhetsplan har behandlats av utbildnings- och
forskningsutskotten. Utbildningsledaren kommenterar det utsända
förslaget.

JURFAK 2018/66
Föredragande:
Utbildningsledaren
Bilaga:
2018-11-05 § 4

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden fastställer verksamhetsplanen för år 2019 i enlighet med förslaget, med de smärre justeringar som framkom i diskussionen. Vidare delegerar nämnden till utbildningsledaren att göra
eventuella mindre justeringar efter MBL-förhandlingarna.

§5

Sakkunniga för tillsättning av biträdande lektorat
Anställningen som biträdande lektor med bred ämnesinriktning och
med placering i Uppsala har 25 sökande inom ett antal skilda forskningsutbildningsämnen. Enligt överenskommelse med Ragnar Söderbergs Stiftelse, som finansierar forskningsdelen (60 procent av
anställningen), ska stiftelsen föreslå en ämnessakkunnig.
Fakultetsnämnden remitterade 2018-09-25 ärendet till rekryteringsgruppen och uppdrog åt gruppen att ta fram ett beslutsunderlag vad
gäller ämnessakkunniga.
Rekryteringsgruppen beslutade 2018-10-11 att rekommendera fakultetsnämnden att utse tre ämnessakkunniga och en särskild pedagogisk sakkunnig i ärendet. De tre ämnessakkunnigas forskningsinriktning bör vara inom civilrätt, folkrätt respektive offentlig rätt
eller EU-rätt i vid mening.
Förslag till sakkunniga har lämnats av ämnesföreträdare i ovan
nämnda ämnen samt av Ragnar Söderbergs Stiftelse.
Beslut
a) Nämnden beslutar att utse tre ämnessakkunniga, varav en med
kompetens inom civilrätt, en inom folkrätt samt en inom offentlig
rätt och/eller EU-rätt.

UFV-PA 2018/2315
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-11-05 § 5
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b) Nämnden beslutar att till sakkunnig med civilrättslig inriktning
tillfråga:
- professorerna Boel Flodgren, Lund, Annina H. Persson, Örebro,
Vibe Ulfbeck, Köpenhamn, Birgitta Nyström, Lund, Mia Rönnmar,
Lund, Petra Sund-Norrgård, Helsingfors.
- professorerna Jori Munukka, Stockholm, Rolf Dotevall, Göteborg,
Kåre Lilleholt, Oslo, Mads Bryde Andersen, Köpenhamn, Mårten
Schultz, Stockholm.
c) Nämnden beslutar att till sakkunnig med folkrättslig inriktning
tillfråga:
- professorerna Cecilia Marcela Baillet, Oslo, Elina Pirjatanniemi,
Åbo, Outi Korhonen, Åbo, Freya Baetens, Oslo.
- professorerna Jan Klabbers, Helsingfors, Geir Ulfstein, Oslo, Ove
Bring, Stockholm , Ulf Linderfalk, Lund.
d) Nämnden beslutar att till sakkunnig med offentligrättslig och/eller EU-rättslig inriktning tillfråga:
- professorerna Titti Mattsson, Lund, Cecilia Magnusson Sjöberg,
Stockholm, Wiweka Warnling Conradson, Stockholm, Ruth Mannelqvist, Umeå, Sara Stendahl, Göteborg.
- professorerna Tuomas Ojanen, Helsingfors, Kaarlo Tuori, Helsingfors, Rune Lavin, Lund, Johan Lindholm, Umeå, Karl Harald Søvig,
Bergen, Henrik Wenander, Lund, eller docent Vilhelm Persson,
Lund.
e) Till särskild pedagogiskt sakkunnig utses professor Bengt Lindell.
f) Nämnden delegerar till dekanus dels att efter samråd med förslagsställarna vid behov utse andra sakkunniga, dels att samordna
förslagen mot varandra med avseende på könsfördelning och spridning mellan svenska och andra nordiska lärosäten.

§6

Utdelning av von Materns premium
Två förslag till mottagare av von Materns premium har inkommit.
Diskussion.

JURFAK 2018/53
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2018-11-05 § 6
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Beslut
Fakultetsnämnden beslutar utdela von Materns premium till jur.dr
Erik Wennerström med följande motivering: Erik Wennerström
tilldelas von Materns premium för sitt omfattande och högkvalitativa författarskap om Europa och rättsstaten.

Vid protokollet

Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg

Anna-Sara Lind

