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Tid: Onsdagen den 21 september 2022 kl. 9.15–10.30 
Plats:  Fakultetsrummet/Digitalt mötesrum i e-mötesverktyget Zoom 

 
 
Närvarande ledamöter: 
Anna Singer professor, dekanus, ordförande 
Torbjörn Andersson professor 
Margareta Brattström professor  
Bengt Domeij professor 
Rebecca Thorburn Stern professor (§§ 4-5) 
Laila Zackariasson professor 
Inger Österdahl professor 
Vladimir Bastidas universitetslektor 
Martin Berglund universitetslektor 
Marianne Dahlén universitetslektor 
Maria Forsberg universitetslektor 
Mikael Hansson universitetslektor 
Annika Nilsson universitetslektor 
Jonatan Schytzer universitetslektor 
Olof Wilske universitetslektor 
Caroline Johansson biträdande universitetslektor 
Yaffa Epstein forskare 
 
Frånvarande ledamöter: 
Håkan Andersson professor 
Carl Fredrik Bergström professor (anmält förhinder) 
Erika P Björkdahl professor (anmält förhinder) 
Eric Bylander professor 
Iain Cameron professor 
Katia Cejie professor (anmält förhinder) 
Anna Jonsson Cornell professor, prodekanus (anmält förhinder) 
Mattias Dahlberg professor 
Minna Gräns professor 
Steffen Hindelang professor 
Torbjörn Ingvarsson professor 
David Langlet professor (anmält förhinder) 
Bert Lehrberg professor 
Lotta Lerwall professor (anmält förhinder) 
Anna-Sara Lind professor 
Olle Lundin professor (anmält förhinder) 
Joel Samuelsson professor, prodekanus 
Daniel Stattin professor 
Magnus Ulväng professor 
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Charlotta Zetterberg professor 
Marianne Aagaard universitetslektor 
Gustaf Almkvist universitetslektor (anmält förhinder) 
Malou Andersson universitetslektor (anmält förhinder) 
Henrik Bellander universitetslektor (anmält förhinder) 
Maria Bergström universitetslektor (anmält förhinder) 
Jan Bjuvberg universitetslektor 
Thérèse Björkholm universitetslektor (anmält förhinder) 
Patrik Bremdal universitetslektor (anmält förhinder) 
Moa Kindström Dahlin universitetslektor (anmält förhinder) 
Martin Dawidowicz universitetslektor (anmält förhinder) 
Bruno Debaenst universitetslektor (anmält förhinder) 
Hans Eklund universitetslektor (anmält förhinder) 
Victoria Enkvist universitetslektor 
Sandra Friberg universitetslektor 
Hugo Fridén universitetslektor 
Jameson Garland universitetslektor 
Ingrid Helmius universitetslektor 
Isa Cegrell Karlander universitetslektor (anmält förhinder) 
Elisabeth Lehrberg universitetslektor 
Marie Linton universitetslektor (anmält förhinder) 
Olle Mårsäter universitetslektor (anmält förhinder) 
Marigó Oulis universitetslektor (anmält förhinder) 
Elizabeth Stuart Perry universitetslektor 
Annika Rejmer universitetslektor 
Mikael Ruotsi universitetslektor (anmält förhinder) 
Mosa Sayed universitetslektor 
Santa Slokenberga universitetslektor (anmält förhinder) 
Eva Storskrubb universitetslektor 
Peter Strömgren universitetslektor 
Rebecca Söderström universitetslektor (anmält förhinder) 
Caroline Taube universitetslektor (anmält förhinder) 
Therése Fridström Montoya biträdande universitetslektor 
Katja de Vries biträdande universitetslektor 
Moa Lidén forskare 
 
Övriga närvarande: 
Sissela Lundberg fakultetshandläggare, sekreterare 
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§ 1 

 
Justeringsperson och två rösträknare 
 
Beslut 
Fakultetskollegiet utser Annika Nilsson att jämte ordföranden justera 
protokollet samt utser Martin Berglund och Maria Forsberg till 
rösträknare. 

 

 
 

 
§ 2 

 
Dagordningen 
 
Beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 

 
§ 3 

 
Meddelanden 
 
Prefekten Vladimir Bastidas meddelar: 
- Påminner om kickoffen den 5 oktober. Förutom arbetsmiljöenkäten 
kommer behovet av forskningsinformation att diskuteras.  
 

 

 
§ 4 

 
Utseende av hedersdoktor samt promotionsvärd 
 
Beslut 
Fyra förslag på hedersdoktorer presenteras.  
 
Fakultetskollegiet beslutar att utse två hedersdoktorer och om sluten 
omröstning. 
 
Fakultetskollegiet beslutar att utse professor Alessandro Simoni 
(Florens) till juris hedersdoktor vid 2023 års vinterpromotion. 
 
Motivering till beslutet: 
- Alessandro Simoni är en av de ledande inom forskningsfältet 
komparativ rätt i Europa, vad gäller såväl djup som bredd. I sin forskning 
har han gjort betydande avtryck inom anknytande juridiska discipliner, 
däribland civilrätt, civilprocessrätt och administrativ rätt. Hans inriktning 
mot jämförelser av rättskulturer och deras uttryck har fört honom till 
avlägsna rättstraditioner och språkområden, alltjämt med en fot rotad i 
den europeiska rätten. Han har under många decennier arbetat nära och 

 
JURFAK 2022/41 
Föredragande: 
Dekanus 
Bilaga 
2022-09-21 § 4 
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tillsammans med företrädare för skilda juridiska discipliner inom den 
Juridiska fakulteten i Uppsala vad gäller forskning och 
forskningssamarbete, men också med undervisning och 
undervisningsutbyte. I praktiken har han länge varit en informell del av 
fakulteten - tiden har nu kommit att formellt inlemma honom.  
 
Till promotionsvärd utses professor Torbjörn Andersson med bistånd av 
Marianne Dahlén. 
 
Fakultetskollegiet beslutar efter sluten omröstning att utse professor 
Tone Sverdrup (Oslo) till juris hedersdoktor vid 2023 års 
vinterpromotion. 
 
Motivering till beslutet: 
- Tone Sverdrup hedras för sina betydande insatser för utvecklingen av 
den nordiska familjerätten och den nordiska forskningsmiljön inom 
ämnet. Genom sitt omfattande författarskap, sina skarpsynta analyser 
beträffande bland annat förmögenhetsrättsliga frågor inom familjerätten 
kombinerat med en unik förmåga att forma fruktbara samarbeten har hon 
bidragit till ny och värdefull kunskap på ett område där verkligheten 
ständigt ställer rättsregleringen inför nya utmaningar. 
 
Till promotionsvärd utses professor Margareta Brattström. 
 

 
§ 5 

 
Utseende av ny ledamot i valberedningen 
 
Fakultetskollegiet utsåg den 26 augusti 2021 Bertil Wiman till ledamot i 
valberedningen t.o.m. den dag han går i pension. Bertil Wiman har nu 
gått i pension. 
 
Förslag till nya ledamöter i valberedningen har framlagts av 
valberedningen.  
 
Beslut 
Fakultetskollegiet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att 
utse professor Mattias Dahlberg till ledamot i valberedningen för 
återstoden av innevarande mandatperiod dvs. till och med den 30 juni 
2023. 
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Vid protokollet 
 
 
Sissela Lundberg 
 
 
Justeras 
 
 
Anna Singer                                               Annika Nilsson 
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