
 

 

Protokoll för HDR:s sammanträde 2020-11-27 

Tid: 10:15 – 12:00 

Lokal: ZOOM – meeting ID 663-826-8733 

 

Lior Becker Historiska institutionen/HVC 

Linnea Wenell Institutionen för nordiska språk  

Anna Folland Filosofiska institutionen 

Filmo Verhagen Institutionen för arkeologi och antik historia  

Johan Ljungberg  Institutionen för lingvistisk och filologi 

Johan Hedberg Institutionen för nordiska språk 

Anna Ingves Institutionen för nordiska språk 

Suzanne Ericson  Engelska institutionen 

Louise Schou Therkildsen   Institutionen för litteraturvetenskap 

Jenny Grandin  Historiska institutionen  

Michael Neiss   Institutionen för arkeologi och antik historia 

Carl-Philip Smedberg  Institutionen för idé- och lärdomshistoria 

Sofia Orrbén  Institutionen för nordiska språk 

Dominik Maier  Institutionen för moderna språk 

Elena Prats   Filosofiska institutionen 

 

 

 

 

§1. Mötets öppnande  

Lior Becker förklarade mötet öppnat.  

 

§2. Fastställande av dagordning  

Dagordning fastställdes utan ändringar. 

 

§3. Fastställande av röstlängd  

Inte relevant för mötet.   

 

§4. Val av justeringsperson tillika rösträknare  

Suzanne Ericson valdes till justeringsperson tillika rösträknare.  

 

§5. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 

 

§6. Meddelanden  

 

a) Språkvetenskapliga fakultetsnämnden  



Johan Hedberg meddelar att ett möte sedan sist har ägt rum och att det där diskuterades huruvida 

sommarkurser ska ges som utbildningspaket under terminerna eller inte. Dessa kurser skulle vara relevanta 

för doktorander på så vis att de skulle kunna få undervisa på kurserna.  

 

b) Historisk-filosofiska fakultetsnämnden  

Michael Neiss meddelar att fördelning av finansiering diskuteras. En docentur har finansierats. Vidare har en 

satsning gjorts på digital arkeologi, men det är ännu inte klart hur mycket pengar som ska ges. Även de 

allmänna studieplanerna diskuterades och mallen för densamma. Ärendet har gått vidare till KUF. 

 

Louise Schou Therkildsen meddelar att kriterier för att anställa doktorander diskuteras och att kort tid för 

kandidat och master ansågs gynna sökanden. Detta har dock tagits bort, då dessa inte tog hänsyn till olika 

förutsättningar för studenter att läsa heltid. Vidare ska handledarutbildning bli obligatorisk, oavsett tidigare 

erfarenhet att handleda doktorander.  

 

c) Doktorandnämnden  

Philipp Rönchen meddelar mejlledes:  

 

“Point A: The university (on behalf of the rector) has created a proposal for a new environmental plan which 
has been on "internremiss", which means that different instances inside the university could give feedback on 
the draft (the draft is attached, in Swedish). The process has been pretty messed up, that is the doctoral board 
did only hear about the opportunity to give feedback around 2-3 weeks before the deadline. Anyway, the 
doctoral board did write a response to the universities draft, which I attach (in Swedish). The most important 
points are the following:  

1. The university aims to reduce its CO2 emissions by 50% up to 2030. The doctoral board stressed that 
this is not enough to comply with the 1,5 degrees objective of the Paris agreement, so we ask for 
higher ambitions. 

2. We want that the so-called radiative forcing effect is adjusted for when emissions of air travel are 
calculated. Right now, the way the university calculates the level of emissions of air travel gives lower 
estimates than the true climate impact. 

3. We gave some suggestions for how university emissions can be further reduced that were not 
mentioned in the universities draft, for example by the university disallowing most air travel within 
Sweden. 

Point B: There have apparently been some discussions about Corona and prolongation in the 

management council, see attached email. The important point is that the doctoral board suggests that 

Corona issues are brought up more at the faculty level boards. HDR should have representatives 

there.” 
 

d) HSDU (Humanistiskt-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet) 

Lior Becker informerar om att språkfrågan vid seminarier och möten, som tidigare lyfts, tagits upp för 

diskussion.  

 

e) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för lika villkor (KLiV) 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant. 

 

f) Historisk-filosofiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor (ALV) 

Lior Becker meddelar att en nätverksträff har ägt rum med ombudsmän från sex olika institutioner. Det 

diskuterades huruvida ett överfokus på genusfrågor är föreliggande, eller inte. Avsaknad av fokus på ras och 

socioekonomisk status togs upp, likaså att policyer saknas för LGBTQ-frågor. Utbildning för anställda att 

bemöta både studenter och medarbetare på ett bra sätt togs upp. Vidare fokus lades på användandet av 

sociala medier bland anställda och avsaknaden av policyer. Då det kan förekomma oanständigt beteende på 

sociala medier, bör policyer för detta finnas.  



 

g) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för forskning och forskarutbildning 

Anna Ingves rapporterar att arbetet med allmänna studieplaner fortgått och slutförts. Uppdateringarna gäller 

anpassning till förändringar i källor och paragrafer.  

 

h) Kvalitetsutskott för forskning och forskarutbildning, historisk-filosofiska fakulteten 

Louise Schou Therkildsen meddelar att arbetet med allmänna studieplaner fortgått. Med anledning av 

Covid-19 har riktlinjer vad gäller prolongation utarbetats. Då ISP ska lämnas in i december, har arbetet 

skyndats på och har även fått en restriktiv form. Ansvaret förläggs på institutionerna, vilket skapar 

ojämlikhet beroende på den ekonomiska situationen vid institutioner. Dokumentet tar heller inte hänsyn till 

arbetsmiljömässig påverkan och inte heller förändringar i arbetsbördan vid online-undervisning.  

 

i) Rekryteringsgruppen, språkvetenskapliga fakulteten  

Inget att rapportera från ordinarie eller representant. 

 

j) Rekryteringsgruppen, historisk-filosofiska fakulteten  

Elena Prats meddelar att det av två lektorskanditater valts en.  

 

k) Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för utbildning 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant. 

 

l) Kommittén för kommunikation och samverkan, språkvetenskapliga fakulteten 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant. 

 

m) Stipendienämnd, historisk-filosofiska fakulteten 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant. 

 

n) Stipendienämnd, språkvetenskapliga fakulteten 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant. 

 

o) Student- och doktorandombudsmannen 

Inget att rapportera från ordinarie eller representant. 

 

p) Uppsala forum, samt övriga forum 

Elena Prats rapporterar från en konferens som hölls i november där klimat var i fokus. Konferensen kommer 

att resultera i ett specialnummer utifrån behandlade ämnen.  

 

q) Institutionerna 

Louise Schou Therkildsen lyfter frågan om lönestegen vid institutionen för litteraturvetenskap. Det finns 

inga tydliga riktlinjer kring om det är tid eller arbete som räknas vid, exempelvis, 80%. Vid institutionen är 

den tidigare konflikten vad gäller prolongation löst.  

 

Filmo Verhagen meddelar att två nya doktorander har anställts vid institutionen för arkeologi och antik 

historia: en vid Campus Gotland och en vid Uppsala universitet. Även en lektor har anställts.  

 

r) Övriga meddelanden 

Inga övriga meddelanden.  

   

 

§7. Övriga frågor  

En allmän diskussion om lönestegen för doktorander fördes och problem vad gäller stegen har 

förekommit under en längre tid. Vid andra institutioner har problemet lösts först efter fackets 



inblandning. Allmänna regler borde finnas för hela universitetet och tid som den mest 

relevanta faktorn togs upp.  

 

Elena Prats lyfte frågan om vad som sker när finansiering för doktorander är slut, men 

disputationen inte genomförd. Då man fortfarande är anställd/student har man inte rätt till a-

kassa. Däremot kan doktorander som fortfarande har CSN-medel att söka, göra det.  

 

 

§8. Mötets avslutande 

Lior Becker förklarar mötet avslutat.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                               ____________________________ 

Ordförande Lior Becker                Justeras Suzanne Ericson 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Linnea Wenell 

 

 

Lior Becker (Dec 2, 2020 20:11 GMT+1)
Lior Becker

Suzanne Ericson (Dec 3, 2020 09:03 GMT+1)
Suzanne Ericson
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