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Humanistiska fakultetsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-06-20

Ärende

Beslut/åtgärd

§1

Justeringsperson

Fakultetsnämnden utser Gunhild Vidén
att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

§2

Anmälan av protokoll från fakultetsnämndens sammanträde den 23 maj 2012

Protokollet är justerat.

§3

Godkännande av föredragningslistan

Fakultetsnämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

§4

Dekanusåtgärder
Dekanusåtgärder i enlighet med bilaga § 4.

Antecknas.

§5

Meddelanden

Antecknas.

Meddelanden enligt bilaga § 5.
Inrättande av masterprogrammet
Gendering Practices
G 2012 Beslutsärende
§6

Fakultetsnämnden beslutar

/228

att inrätta masterprogrammet Gendering
Practices.

Föredragande: Mats Andrén
Förslag på beslut: Att masterprogrammet
Gendering Practices inrättas.
Material:
• Komplettering från Institutionen för
kulturvetenskaper
• Skrivelse från Institutionen för
kulturvetenskaper
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§7
PER
2012
/63

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-06-20

Ärende

Beslut/åtgärd

Anhållan om rekrytering av en
universitetslektor i lingvistik
Beslutsärende

Fakultetsnämnden beslutar
att en universitetslektor i lingvistik får
rekryteras.

Föredragande: Mats Andrén
Förslag på beslut: Anhållan beviljas.
Information enligt MBL 2012-05-10
Material:
• Skrivelse från Institutionen för
filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
daterad 2012-03-29
• Komplettering från Institutionen för
filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
daterad 2012-05-30

§8
PER
2012
/108

Anhållan om utlysning av professur i
Konst- och bildvetenskap
Beslutsärende

Fakultetsnämnden beslutar
att en professor i konst- och bildvetenskap får
rekryteras.

Föredragande: Lars Borin
Förslag till beslut: Anhållan beviljas.
Information enligt MBL 2012-06-12
Material:
• Skrivelse från Institutionen för
kulturvetenskaper 2012-05-29

§9

Humanistiska fakultetsstyrelsens
sammanträdestider hösten 2012
Beslutsärende
Förslag på sammanträdestider
Torsdag 23 augusti
Torsdag 27 september
Onsdag 24 oktober
Torsdag 22 november
Torsdag 20 december

Fakultetsnämnden beslutar
att sammanträdestiderna för humanistiska
fakultetsstyrelsen hösten 2012 är
Torsdag 23 augusti
Torsdag 27 september
Onsdag 24 oktober
Torsdag 22 november
Torsdag 20 december
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Ärende

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-06-20
Beslut/åtgärd

Fördjupad granskning av vissa ämnen vid
Humanistiska fakulteten
U 1180 Beslutsärende
§ 10
/10

V 2012
/381

Föredragande: Mats Andrén
Förslaget har MBL-förhandlats 2012-06-19.
Material:
• Förslag till beslut daterat 12-06-11
• Kommentarer från SPL rörande
” Ämnesutveckling och åtgärdsförslag
för ämnen på Humanistisk fakultet
som omfattas av fördjupad
granskning. Rapport från kommittén
bestående av externa sakkunniga”
daterad 2012-05-31
• Åtgärdsförslag för ämnen på
Humanistisk fakultet som omfattas av
fördjupad granskning. Rapport från
kommittén bestående av externa
sakkunniga, 2012-05-03.
Beslutsprocessen

Beslutsprocessen

Övergripande diskussion:

Övergripande diskussion:

Enligt UPGs förslag skall varje ämne
diskuteras för sig.

Fakultetsnämnden beslutar
att inleda diskussionen med en övergripande
generell diskussion om förslaget.

Marcus Nordlund yrkar på att diskussionen
inleds med en övergripande generell
diskussion.
Diskussion ämne:

Diskussion ämne:

Enligt UPGs förslag skall varje ämne
diskuteras för sig.

Fakultetsnämnden beslutar
att klassiska språk skall diskuteras
sammanhållet.

Filip Radovic yrkar på att klassiska språk skall
diskuteras sammanhållet.

Fortsättning nästa sida.

Fortsättning nästa sida.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-06-20

Ärende

Beslut/åtgärd

Beslut ämne:

Beslut ämne:

Enligt UPGs förslag skall beslut fattas
ämnesvis i alfabetisk ordning.

Fakultetsnämnden beslutar
att fatta beslut i följande ordning arabiska,
engelska, ryska, fornkyrkoslaviska, latin,
grekiska, italienska, kinesiska och
översättarprogrammet.

Thomas Hartvigsson yrkar på att beslut fattas
i följande ordning arabiska, engelska, ryska,
fornkyrkoslaviska, latin, grekiska, italienska,
kinesiska och översättarprogrammet.
Diskussion.
*
De fackliga representanterna från SACO och
OFR-S önskar få till protokollet antecknat att
det ägt rum förhandlingar enligt MBL § 11
och att parterna i dessa förhandlingar var
oeniga.
De fackliga organisationerna kommer att kalla
till förhandlingar enligt MBL § 14 och menar
att innan dessa förhandlingar ägt rum kan
inte Humanistiska fakultetsnämnden fatta
beslut i ärendet, utan uppmanar nämnden att
bordlägga ärendet.

Antecknas.

Ordföranden ajournerar mötet i 7 minuter.

Antecknas.

Beslut per ämne

Beslut per ämne

Arabiska
UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med ämnet senast 30 juni 2013 ha genomfört
en utredning av arabiskans förutsättningar
enligt skrivning i Förslag till beslut, 2012-0611 U 1180/10 (V 2012/381), se registraturet.
Vidare beslut i ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen.

Fakultetsnämnden beslutar genom
acklamation om arabiska
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med ämnet senast 30 juni 2013 ha genomfört
en utredning av arabiskans förutsättningar
enligt skrivning i Förslag till beslut,
2012-06-11 U 1180/10 (V 2012/381), se
registraturet. Vidare beslut i ärendet fattas av
humanistiska fakultetsstyrelsen.
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Sammanträdesdatum 2012-06-20

Ärende

Beslut/åtgärd

Engelska
UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att minska uppdraget till engelska med 50 hst
i anslagsfördelningen för 2013 samt att
uppdra åt ansvarig institution att senast 31
december 2012 inkomma med en
handlingsplan enligt skrivning i Förslag till
beslut, 2012-06-11
U 1180/10 (V 2012/381), se registraturet.
Vidare beslut i ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen
samt
att medel avsätts från fakultetsanslaget för två
tvååriga postdocanställningar i ämnet
engelska från och med budgetåret
2013(rekrytering under förutsättning att
handlingsplanen godkänts).

Fakultetsnämnden beslutar genom
acklamation om engelska
att minska uppdraget till engelska med 50 hst i
anslagsfördelningen för 2013 samt att uppdra
åt ansvarig institution att senast 31 december
2012 inkomma med en handlingsplan enligt
skrivning i Förslag till beslut, 2012-06-11
U 1180/10 (V 2012/381), se registraturet.
Vidare beslut i ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen
samt
att medel avsätts från fakultetsanslaget för två
tvååriga postdocanställningar i ämnet engelska
från och med budgetåret 2013(rekrytering
under förutsättning att handlingsplanen
godkänts).

Ryska
Gunhild Vidén yrkar på att beslutet om ryska
bordläggs.

Fakultetsnämnden beslutar genom votering
om ryska
att fatta beslut i frågan, med siffrorna 8 röster
för beslut och 8 röster för bordläggning.
Ordförandes röst för beslut är utslagsgivande.
(Se röstningsprotokoll bilaga § 10a.)

UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att undervisningen i ryska ställs in från och
med budgetåret 2013.

Fakultetsnämnden beslutar genom
acklamation om ryska
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med ämnet senast 31 december 2012 utveckla
en strategi för hur kvalitet och hållbar
utveckling kan uppnås i ryskan genom
integrering i en större miljö. Vidare beslut i
ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen.

Lena Martinsson yrkar på att
fakultetsnämnden beslutar att uppdra åt
fakultetsledningen att i samråd med ämnet
senast 31 december 2012 utveckla en strategi
för hur kvalitet och hållbar utveckling kan
uppnås i ryskan genom integrering i en större
miljö. Vidare beslut i ärendet fattas av
humanistiska fakultetsstyrelsen.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-06-20

Ärende

Beslut/åtgärd

Fornkyrkoslaviska
UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att undervisningen i fornkyrkoslaviska ställs
in från och med budgetåret 2013.

Fakultetsnämnden beslutar
genom acklamation om fornkyrkoslaviska
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med ämnet senast 31 december 2012 utveckla
en strategi för hur kvalitet och hållbar
utveckling kan uppnås i fornkyrkoslaviska
genom integrering i en större miljö. Vidare
beslut i ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen.

Lars Borin yrkar på att fakultetsnämnden
beslutar att uppdra åt fakultetsledningen att
i samråd med ämnet senast 31 december
2012 utveckla en strategi för hur kvalitet
och hållbar utveckling kan uppnås i
fornkyrkoslaviska genom integrering i en
större miljö. Vidare beslut i ärendet fattas
av humanistiska fakultetsstyrelsen.
Latin
UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med ämnet senast 31 december 2012 utveckla
en strategi för hur kvalitet och hållbar
utveckling kan uppnås i latinet genom
integrering i en större miljö. Vidare beslut i
ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen.

Fakultetsnämnden beslutar genom
acklamation om latin
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med ämnet senast 31 december 2012 utveckla
en strategi för hur kvalitet och hållbar
utveckling kan uppnås i latinet genom
integrering i en större miljö. Vidare beslut i
ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen.
Filip Radovic reserverar sig mot beslutet (se
bilaga § 10b).

Grekiska
UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att undervisningen i grekiska ställs in från och
med budgetåret 2013.
Filip Radovic yrkar på att uppdra åt
fakultetsledningen att i samråd med ämnet
senast 31 december 2012 utveckla en strategi
för hur kvalitet och hållbar utveckling kan
uppnås i grekiska genom integrering i en
större miljö. De klassiska språken skall i
strategin beakta relevansen för varandra.
Vidare beslut i ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen.

Fakultetsnämnden beslutar genom votering
om grekiska
med siffrorna 6 röster för UPGs förslag och
10 för Filip Radovic förslag
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med ämnet senast 31 december 2012 utveckla
en strategi för hur kvalitet och hållbar
utveckling kan uppnås i grekiska genom
integrering i en större miljö. De klassiska
språken skall i strategin beakta relevansen för
varandra. Vidare beslut i ärendet fattas av
humanistiska fakultetsstyrelsen.
(Se röstningsprotokoll bilaga § 10c.)
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Ärende

Beslut/åtgärd

Italienska
Gunhild Vidén yrkar på att beslutet om
italienska bordläggs.

Fakultetsnämnden beslutar genom
acklamation om italienska

UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att undervisningen i italienska ställs in från
och med budgetåret 2013.

att fatta beslut i frågan samt
att undervisningen i italienska ställs in från
och med budgetåret 2013.
Gunhild Vidén, Fredrik Olsson och Nicolas
Gallardo reserverar sig mot beslutet (se bilaga
§ 10d + § 10e).

Kinesiska
UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med ämnet senast 30 juni 2013 ha genomfört
en utredning av kinesiskans förutsättningar
enligt skrivning i Förslag till beslut, 2012-0611 U 1180/10 (V 2012/381), se registraturet.
Vidare beslut i ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen.

Fakultetsnämnden beslutar genom
acklamation om kinesiska
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med ämnet senast 30 juni 2013 ha genomfört
en utredning av kinesiskans förutsättningar
enligt skrivning i Förslag till beslut, 2012-0611 U 1180/10 (V 2012/381), se registraturet.
Vidare beslut i ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen.

Översättarprogrammet
UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med programnämnden senast 30 juni 2013
ha genomfört en utredning av utbildningens
förutsättningar enligt skrivning i Förslag till
beslut, 2012-06-11 U 1180/10 (V 2012/381),
se registraturet. Vidare beslut i ärendet fattas
av humanistiska fakultetsstyrelsen.

Fakultetsnämnden beslutar genom
acklamation om översättarprogrammet
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd
med programnämnden senast 30 juni 2013 ha
genomfört en utredning av utbildningens
förutsättningar enligt skrivning i Förslag till
beslut, 2012-06-11 U 1180/10 (V 2012/381),
se registraturet. Vidare beslut i ärendet fattas
av humanistiska fakultetsstyrelsen.

Marcus Nordlund yrkar på att uppdra åt
programnämnden att till fakultetsstyrelsen
senast den 31 december 2012 enbart
inkomma med en redogörelse för hur
programmets ekonomi skall komma i balans.
*
De fackliga representanterna från SACO och
OFR-S yrkar på att få inkomma med en
protokollsanteckning om beslutsprocessen i
ärendet.

Antecknas. Se bilaga § 10f.
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§ 11

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2012-06-20

Beslut/åtgärd

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Vid protokollet
Eva Englund
Justeras

Margareta Hallberg

Gunhild Vidén.
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Göteborgs universitet
Humanistiska fakultetsnämnden
E Englund

DEKANUSÅTGÄRDER
anmälda vid sammanträde
2012-06-20

BILAGA 4 §

Dekanus har
P 2011/175

2012-04-04 utsett professor Boel Lindberg, Linnéuniversitetet, som
sakkunnig vid filosofie doktor Thomas Bossius ansökan om att antas
som oavlönad docent i musikvetenskap.

PERM 2011/230

2012-05-18 utsett professor emeritus Arne Melberg, Oslo, som
sakkunnig vid tillsättning av en universitetslektor i
litteraturvetenskap.
Dekanus har på fakultetsnämndens vägnar

H 2012/30

2012-05-31 beslutat att ändra möbleringen av sal 430 från
traditionell lektionssal till seminariemöblering.

U 2012/308

2012-06-08 beslutat utse universitetslektor Margareta Wallin Wictorin,
Linnéuniversitetet, som opponent och professor Yvonne Eriksson,
Mälardalen, docent Lennart Pettersson, Göteborg, och professor Noriko
Thunman, Göteborg, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för
annan ledamot i betygsnämnden docent Irja Bergström, Göteborg) samt
docent Bia Mankell som ordförande vid Ylva Sommerlands disputation den
21 september 2012 för filosofie doktorsexamen i konst- och bildvetenskap
på en avhandling med titeln ”Tecknad Tomboy – kalejdoskopiskt kön i
manga för tonåringar”.

V 2012/ 359

2012-06-05 förordnat Christina Thomsen Thörnquist att från och med den
1 juli 2012 tills vidare dock längst till och med den 30 juni 2015 fullgöra
uppdrag som vicedekanus för utbildningen på grund-, avancerad och
forskarnivå vid humanistiska fakulteten.
På dekanus delegation har

V 2012/310

2012-05-17 Marianne Edshage till ekonomiavdelningen insänt
kommentarer till delårsbokslut 2012-04-31 för humanistiska
fakulteten.
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Göteborgs universitet
Humanistiska fakultetsnämnden
E Englund

E 315 3554/10

MEDDELANDEN
anmälda vid sammanträde
2012-06-20

BILAGA 5 §

2012-05-14 Rektor har beslut att befordra Ronald Paul till professor i
engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.
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Bilaga § 10a

HFN
Röstningsprotokoll
Bordläggning ryska
20 juni 2012

Margareta Hallberg (ordförande)
Lars Borin
Håkan Karlsson
Yvonne Leffler
Lena Martinsson
Marcus Nordlund
Filip Radovic
Mats Andrén
Maria Sjöberg
Gunhild Vidén

Bx2
A
B
A
B
A
B
B
B
A

Thomas Hartvigsson
Nicolas Gallardo
Maja Filipsson

B
A
A

Fredrik Olsson
Helene Castenbrandt
Linnéa Johansson

A
B
A

Yrkande A:
Gunhild Vidén yrkar på att ärendet bordläggs.
Yrkande B:
Ordföranden yrkar på att nämnden fattar beslut i ärendet.
Fakultetsnämnden beslutar genom votering om ryska
att fatta beslut i frågan, med siffrorna 8 röster för beslut och 8 röster för bordläggning.
Ordförandes röst för beslut är utslagsgivande.

Bilaga § 10b

2012-06-26
Reservation
Utbildningsplaneringsgruppens (UPG) förslag till beslut rörande de klassiska/äldre språken är
inkonsekvent. UPG föreslår att Latinets potential bör utredas vidare men föreslår samtidigt att
undervisningen Grekiska och Fornkyrkoslaviska ställs in. Denna särbehandling motiveras inte utöver
en hänvisning till latinets ”strategiska vikt för fakulteten”. Det är svårt att se hur något av de berörda
språken, betraktade i isolation från varandra, skulle ha större strategiskt vikt än något annat. En
kommande utredning kunde möjligen ge belägg för skillnader mellan de berörda språkens
förutsättningar att integreras i en större miljö, men en välgrundad motivering saknas i dagsläget för att
framhäva ett av språken framför de andra.
Mot bakgrund av SWOT-analysen och den fördjupade granskningen är det svårt att se att UPGs
ställningstaganden är befogade, i synnerhet eftersom UPG i samtliga övriga förslag till beslut intar en
konsekvent hållning. Om UPG genom sitt undantag vill signalera att klassiska/äldre språk är
betydelsefulla som stödämne till fakultetens övriga ämnen, vore det mer följdriktigt att uppmana både
Grekiska och Fornkyrkoslaviska att tillsammans med Latin utreda möjligheterna för hur de
klassiska/äldre språken kan fortleva på ett hållbart sätt.

Filip Radovic

Bilaga § 10c

HFN
Röstningsprotokoll
Beslut grekiska
20 juni 2012

Margareta Hallberg (ordfförande)
Lars Borin
Håkan Karlsson
Yvonne Leffler
Lena Martinsson
Marcus Nordlund
Filip Radovic
Mats Andrén
Maria Sjöberg
Gunhild Vidén

A
B
A
B
A
B
B
A
A
B

Thomas Hartvigsson
Nicolas Gallardo
Maja Filipsson

A
B
B

Fredrik Olsson
Helene Castenbrandt
Linnéa Johansson

B
B
B

Yrkande A:
UPG föreslår att fakultetsnämnden beslutar
att undervisningen i grekiska ställs in från och med budgetåret 2013.
Yrkande B:
Filip Radovic yrkar på att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd med ämnet senast 31
december 2012 utveckla en strategi för hur kvalitet och hållbar utveckling kan uppnås i
grekiska genom integrering i en större miljö. De klassiska språken skall i strategin beakta
relevansen för varandra. Vidare beslut i ärendet fattas av humanistiska fakultetsstyrelsen.
Fakultetsnämnden beslutar genom votering om grekiska med siffrorna 6 röster för
UPGs förslag och 10 för Filip Radovic förslag
att uppdra åt fakultetsledningen att i samråd med ämnet senast 31 december 2012
utveckla en strategi för hur kvalitet och hållbar utveckling kan uppnås i grekiska
genom integrering i en större miljö. De klassiska språken skall i strategin beakta
relevansen för varandra. Vidare beslut i ärendet fattas av humanistiska
fakultetsstyrelsen.

Bilaga § 10d
2012-06-25
Undertecknade reserverar sig mot beslutet att ställa in undervisningen i italienska fr o m 2013, av
följande skäl:
Under mötet informerade representanterna för SACO och OFR-S om att MBL-förhandling hade ägt
rum tisdagen den 19 juni, att detta hade slutat med oenighet mellan parterna och att arbetstagarorganisationerna har gjort framställan om förhandling på central nivå. Vi förstår detta som att
förhandlingsskyldigheten inte är fullgjord, och att beslutet därmed strider mot MBL § 14.
Fredrik Olsson

Gunhild Vidén

Bilaga § 10e
Eva Englund
Till:
Ämne:

Eva Englund
Reservation ang. nedläggning av undervisning i Italienska

Från: Nicolas Gallardo [mailto:nicolas.gallardo@gota.gu.se]
Skickat: den 20 juni 2012 13:28
Till: Eva Englund
Ämne: Reservation ang. nedläggning av undervisning i Italienska

Som ledamot och representant för grundstudenter i HFN reserverar jag mig mot beslutet om att lägga
ned undervisning i italienska med motivationen att det blir mindre kursutbud till nuvarande och framtida
studenter som söker sig till Göteborgs Universitet. Det skall tilläggas att jag inte anser nämnden ha handlat
korrekt gällande åtgärder vars ringverkan kommer att påverka anställdas arbetsvillkor utan att ha handlingar
från facket tillgängliga.
Mvh
Nicolas Gallardo
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Eva Englund
Ämne:

Yttrande från Saco och OFR-S gällande processen vid beslutsfattande på
fakultetsnämndens sammanträde den 20 juni 2012

Bilaga § 10f
Från: Inger Wilgotson-Lundh
Skickat: den 27 juni 2012 14:42
Till: Eva Englund
Ämne:

Yttrande från Saco och OFR-S gällande processen vid beslutsfattande på fakultetsnämndens sammanträde
den 20 juni 2012.
Trots att nämnden blev informerad av personalorganisationerna om att beslut inte skall fattas eftersom MBLförhandlingen inte var avslutad och att en central förhandling skulle begäras, bortsåg nämnden från detta.
Fakultetsekonomen menade att det inte fanns någon formell skyldighet att MBL-förhandla ett "inriktningsbeslut" och
att arbetsgivaren har en annan tolkning av vad som måste förhandlas. Trots oenighet på MBL dagen innan och att vi
informerade om att vi hade för avsikt att begära en central förhandling valde nämnden att fatta beslut och att inte
iaktta de fackliga organisationernas rätt till central förhandling vid oeninghet. Detta förfarande är ett brott mot MBL och
kan bara tolkas som en antifacklig hållning och en negativ inställning mot MBL. Mycket beklagligt.

Inger Wilgotson‐Lundh
Marie Holmberg

1

