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§1

Justeringsperson
Beslut
Fakultetsnämnden utser Daniel Stattin att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

§2

Dagordningen
Beslut
Dagordningen godkänns.

§3

Meddelanden
Dekanus meddelar att:
- fakultetskollegiet utsett Daniel Stattin till ny ledamot och ordförande i valberedningen för perioden 2019-04-01—2020-06-30.
- rektors dekandag hölls den 28 februari, och från Juridiska fakulteten deltog dekanus och prodekanerna. Bland annat diskuterades
Styr- och resursutredningens betänkande (”Strut”) och hur remissvaret från Uppsala universitet ska beredas.
Prefekten meddelar att:
- hon och resursstudierektor snart håller bemanningsmöten inför
höstterminen med kursföreståndarna för terminskurs 1-6 samt RoA.
- hussvampen i Blå rummet nu är under kontroll och att återställningsarbetet har påbörjats. Dock har en ny vattenskada uppkommit i
huset på Riddartorget på grund av ovarsam snöröjning på taket.
Prodekanus, tillika ordföranden i utbildningsutskottet, meddelar att:
- utbildningsdag hålls den 12 mars, temat är betygssättning.
- utvärderingen av magisterutbildningarna har inletts, i enlighet med
den plan för utbildningsutvärderingar som fakultetsnämnden tidigare har beslutat om.

§4

Uppföljning av Juridiska institutionens ekonomi
Prefekten meddelar att någon uppföljning av det ekonomiska läget
per den sista februari inte är tillgänglig ännu. När det gäller hyreskostnaderna för Munken 3 så finns nu en intressent för lokalerna

Föredragande:
Prefekten

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2019-03-04

Nr 8

3

Juridiska fakultetsnämnden

där, och även en förhoppning om att kunna slippa ifrån hyresansvaret om inte lokalerna tas i bruk inom en snar framtid.

§5

Bokslut för Juridiska institutionen för år 2018
Av bokslutet framgår att 2018 års utfall inom grundutbildningen är
-0,2 Mkr, inom forskning och forskarutbildning 3,8 Mkr, och inom
externfinansierad forskning 1,5 Mkr. Utgående balans för grundutbildningen är -11,9 Mkr och för forskningen 2,1 Mkr.

JURFAK 2019/3
Föredragande:
Prefekten och ekonomisamordnaren
Bilaga:
2019-03-04 § 5

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden fastställer det framlagda bokslutet för år 2018.

§6

Inledning av rekrytering av universitetslektor i förvaltningsrätt
Prefekten redogör för behovet av rekrytering i ämnet förvaltningsrätt.

UFV-PA 2019/353
Föredragande:
Prefekten
Bilaga:
2019-03-04 § 6

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa
anställningsprofil för ett lektorat i förvaltningsrätt i enlighet med
framlagt förslag med ett mindre tillägg.

§7

Inledning av rekrytering av universitetslektor i internationell
investerings- och handelsrätt
Prefekten redogör för behovet av rekrytering i ämnet internationell
investerings- och handelsrätt.
Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa
anställningsprofil för ett lektorat i internationell investerings- och
handelsrätt (Senior lecturer in international investment and trade
law) i enlighet med framlagt förslag med några mindre justeringar.

UFV-PA 2019/686
Föredragande:
Prefekten
Bilaga:
2019-03-04 § 7
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§8

Inledning av rekrytering av postdoktor i miljörätt
Prefekten redogör för behovet av, och de ekonomiska förutsättningarna för, att rekrytera en postdoktor i ämnet miljörätt.

UFV-PA 2019/717
Föredragande:
Prefekten
Bilaga:
2019-03-04 § 8

Diskussion.
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att inleda rekrytering och att fastställa
anställningsprofil för en postdoktor i miljörätt, ssk klimat- och energirätt i enlighet med framlagt förslag med några smärre ändringar.

§9

Delegation till forskningsutskottets ordförande att fatta beslut
om tilldelning av medel ur von Bahrs fond
Von Bahrs fond förvaltas av Akademiförvaltningen, och därifrån
har en begäran kommit om en tydligare delegation från fakultetsnämnden till forskningsutskottets ordförande att besluta om tilldelning av medel ur fonden.

JURFAK 2019/16
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-03-04 § 9

Beslut
Fakultetsnämnden beslutar att i enlighet med det delegationsbeslut
som forskningsutskottet fattade den 19 april 2018 delegera till ordförande för forskningsutskottet att fatta gynnande beslut om ansökningar upp till 25 000 kr. Ansökningar om högre belopp, samt avslag på ansökningar oavsett belopp, beslutas av utskottet.

§ 10

Nominering av ledamot i styrelsen för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism
En anmodan inkom från Teologiska fakulteten den 12 februari om
att föreslå en ledamot i styrelsen för Centrum för mångvetenskaplig
forskning om rasism (CemFor).
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar föreslå Sandra Friberg till ledamot i styrelsen för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism för
perioden t.o.m. 2020-06-30.

TEOLFAK 2018/62
Föredragande:
Dekanus
Bilaga:
2019-03-04 § 10
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§ 11

Föredragande:
Dekanus

Tider för sammanträden höstterminen 2019
Beslut
Fakultetsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för höstterminen 2019:
fredag 23 augusti kl. 9.15
tisdag 24 september kl. 13.15
tisdag 22 oktober kl. 13.15
tisdag 26 november kl. 13.15
tisdag 10 december kl. 13.15 (reserv)
Det antecknas att det efter sammanträdet upplysts om att en doktorsdisputation är planerad till den 24 september 2019, varför detta
datum inte längre är aktuellt för sammanträde i fakultetsnämnden.
Frågan om ny tid kommer att behandlas på nästkommande sammanträde.

Vid protokollet

Karin Andersson Schiebe

Justeras

Mattias Dahlberg

Daniel Stattin

