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Sofia Axelsson, Mohamed Chaib (prodekanus), Per Davidsson, 
Sverker Johansson, Charlie Karlsson, Barbro Lundin, Örjan 
Nilsson, Olov Olson (dekanus), Björn Westberg (sekreterare) 

§ 1 Dagordning Nämnden beslutar

att fastställa den utsända dagordningen med tillägg av p. 8.5 
HSFR konferens om forskningsfinansiering, 8.6 om rapporten 
Jämställdhet för kunskap, insikt och kvalitet samt 8.7 om 
regeringens förslag i budgetpropositionen 1997/98:1 om en 
reformerad forskningsutbildning.

att till protokollet notera, att Charlie Karlsson har gett uttryck för 
sin tacksamhet, att Fakultetsnämnden har fastställt 
sammanträdestiden med beaktande av Charlie Karlssons 
tidsschema. 

§ 2 Val av 
justeringsman 

Nämnden beslutar

att till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll utse Mohamed Chaib. 

§ 3 
Anmälningsärenden 

bilaga 3.1 

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden

3.1 Olov Olson har till Kommittén för forskningsetik framfört 
synpunkter från HJ.

Nämnden beslutar

att till protokollet notera skrivelsen om forskningsetik.. 

bilaga 3.2 3.2 Förteckning över fakultetsmedlemmar föreligger.

Nämnden beslutar

att till protokollet notera förteckning över fakultetsmedlemmar. 
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bilaga 3.3 3.3 Presidiet har till rektor ingivit anslagsframställning för 
budgetåret 1998. Vid sammanträde med Ledningsgruppen för HJ 
1997-11-10 har beslut fattats att rekommendera rektor att 
fastställa anslagsramen till 300000 kr innefattande de med 
fakultetskonferensen förenade kostnaderna.

Nämnden beslutar

att godkänna anslagsframställningen

att uttala, att en anslagsram uppgående till 300000 kr inte är 
tillräcklig, om den i Fakultetsnämndens instruktion p. 2.4.7 
angivna årliga konferensen skall kunna genomföras på annat sätt 
som ett formellt möte i HJ:s lokaler. 

att hos rektor hemställa om ett anslag motsvarande presidiets 
framställan. Detta motiveras dels med att större delen av 
nämndens anslag avser fasta arvoden till dekanus, prodekanus 
och sekreterare och dels med värdet av en bolagsövergripande 
behandling av forskningsfrågor.

att uppdraga åt presidiet att överlägga med rektor om anslaget 
för 1998. 

 3.4 Från Sveriges universitets- och högskoleförbund har det 
inkommit ett exemplar av skriften Avtal om 
forskningsfinansiering.

Nämnden beslutar

att till protokollet notera, att skriften Avtal om 
forskningsfinansiering finns tillgänglig hos nämndens sekreterare. 

4. Fråga om 
ämnesbeteckning 
m.m. 

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade 
anställningar som lektor, docent och professor 

bilaga 4.1 4.1 Skrivelse från HLK om ämnesbeteckning och inriktning för 
professurer i pedagogik, inriktning mot 
kommunikationsprocesser, och historia, inriktning mot 
historiedidaktik, föreligger.

Nämnden beslutar

att godkänna ämnesbeteckning och inriktning för professurer i 
pedagogik, inriktning mot kommunikationsprocesser, och 
historia, inriktning mot historiedidaktik, vid HLK. 

bilaga 4.2 4.2 Skrivelse från ING om ämnesbeteckning och inriktning för 
professur i Industriell elektronik, inriktning mot kretselektronik, 
föreligger.

Nämnden beslutar

att hos ING hemställa om ett utlåtande eller annat underlag 
avseende ämnesbeteckningen Industriell elektronik.

att, om ämnesbeteckningen Industriell elektronik befinnes 
likvärdig med ämnesbeteckningen Tillämpad elektronik, med 
hänvisning till tillämpnings-föreskrifterna till instruktion punkt 
2.4.5 c godkänna att sakkunnigprövning inte erfordras, då 
professor Bengt Henoch otvetydigt uppfyller kraven på 
behörighet. För personen finns i sådana fall tidigare, för ämnet 
relevant sakkunnigprövning. 

 4.3 Principfråga om underlag för Fakultetsnämndens beslut.

Nämnden beslutar

att understryka, att de i Fakultetsnämndens instruktion p. 2.4.5 
angivna underlagen alltid skall åtfölja en hemställan om 
ämnesbeteckning. En kort beskrivning av ämnet skall alltid 
lämnas. 
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5. Utseende av 
vetenskapligt 
sakkunniga 

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning 
av anställning eller befordran inom ramen för befintlig anställning 
inom vetenskapsomrÂdet. Inga ärenden föreligger. 

6. Tillsättande av 
docentnämnd 

6. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern 
sakkunnig och en intern ledamot. Inga ärenden föreligger.

6.1 Från Roland S. Persson föreligger ansökan om att bli antagen 
som s.k. oavlönad docent.

att bordlägga ärendet, då i Fakultetsnämndens instruktion p. 
2.4.3 angivna underlag inte har bifogats. 

7. Antagning av 
oavlönad docent 

7. Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden 
föreligger. 

8. Övriga frågor 

bilaga 8.1. 

 

8.1 Från presidiet föreligger förslag om tema och program för 
fakultetskonferens 19-20 februari 1998 på hotell Marienlyst.

Nämnden beslutar

att godkänna tema och program för fakultetskonferens 1998,

att den bör förläggas till 19-20 februari 1998 på hotell Marienlyst 
samt

att uppdraga åt presidiet att överlägga med rektor om 
finansiering av konferensen. 

prop. 1996/97:141 
finns tillgänglig på 
Internet, 
Utbildnings-
departementets 
hemsida. 

8.2 Olov Olson presenterar behandlingen av proposition 
1996/97:141 om högskolans ledning, lärare och organisation. 
Sverker Johansson väcker frågan, om inte nya kriterier för 
anställningar kan få till konsekvens, att tidigare 
sakkunnigprövningar inte blir direkt tillämpliga.

Nämnden beslutar

att godkänna redogörelsen

att Fakultetsnämnden vid nästa sammanträde skall behandla 
frågan om inte nya kriterier för anställningar kan få till 
konsekvens, att tidigare sakkunnigprövningar inte blir direkt 
tillämpliga. 

  

 

8.3 Med anledning av att Olov Olson vid årsskiftet tillträder en 
professur vid Göteborgs universitet kommer fyllnadsval att 
förrättas vid IHH. 

Nämnden beslutar

att till protokollet notera att Fakultetsnämnden enligt sin 
instruktion p. 2.2 till rektor skall föreslå ny dekanus fr.o.m. 1998.

att Fakultetsnämnden för behandling av denna fråga skall 
sammanträda onsdagen den 7 januari 1998 kl. 15.00. 

bilaga 8.4 8.4 Under Fakultetsnämndens sammanträde har från IHH i 
enlighet med Fakultetsnämndens Bestämmelser för 
doktorsexamen p. 12 inkommit tidigare aviserat förslag om tid 
och plats för Anders Melanders disputation i företagsekonomi till 
fakultetsopponent, ledamöter i betygsnämnd och ordförande vid 
disputationen. Avhandling: Industrial Wisdom and Strategic 
Change.

Nämnden beslutar

att godkänna att Anders Melanders disputation äger rum 1997-
12-19 kl. 10.15 på IHH.

att till fakultetsopponent utses professor Richard Wipp, Cardiff 
Business School,

att till ledamöter i Betygsnämnden utses professorerna Kari Lilja, 
Handelshögskolan i Helsingfors, Sven-Erik Sjöstrand, 
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Handelshögskolan i Stockholm, och Per Davidsson, IHH, samt 

att till ordförande vid disputationen utse professor Leif Melin, 
IHH. 

 att understryka betydelsen av att i instruktion och bestämmelser 
angivna tider för ingivande av handlingar till Fakultetsnämnden 
respekteras.

att uppdraga åt Presidiet att utarbeta förslag till protokoll för 
Betygsnämndens överläggningar, varvid särskilt frågan om 
utformning på svenska och / eller engelska skall beaktas. 

 8.5 HSFR har inbjudit till konferens om forskningsfinansiering.

Nämnden beslutar

att utse Charlie Karlsson att deltaga vid HSFR:s konferens om 
forskningsfinansiering. 

bilaga 8.6 8.6 Olov Olson redogör för slutrapporten från den s.k. JÄST-
gruppen Jämställdhet för kunskap, insikt och kvalitet, Ds 
1997:56.

Nämnden beslutar

att godkänna rapporten och

att till protokollet notera, att skriften Jämställdhet för kunskap, 
insikt och kvalitet finns tillgänglig hos nämndens sekreterare. 

  

 

8.7 Olov Olson redogör för regeringens förslag i 
budgetpropositionen 1997/98:1 om en reformerad 
forskningsutbildning.

Nämnden beslutar

att godkänna rapporten och

att tillställa Fakultetsnämndens ledamöter kopior av regeringens 
förslag i budgetpropositionen 1997/98:1 om en reformerad 
forskningsutbildning samt

att till protokollet notera, att regeringens förslag i 
budgetpropositionen 1997/98:1 om en reformerad 
forskningsutbildning finns tillgänglig hos nämndens sekreterare. 

 

  

Vid protokollet Justeras

Björn Westberg Olov Olson Mohamed 
Chaib
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