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Närvarande 
 
 
 
 
 
Ej närvarande 

Benny Hjern (dekanus, ordförande), Kenneth Axelsson (adjungerad), 
Carina Berterö, Volker Bruns, Barbara Eklöf (assistentsekreterare) Bo 
Malmberg, Örjan Nilsson, Helena Streijffert (enbart § 8.2), Ingvar L 
Svensson, Lars Pålsson Syll, Björn Westberg (sekreterare), Tommy 
Öberg (prodekanus). 
 
Sverker Johansson, Annette Risberg, Ann-Katrin Svensson 
 

§ 1 Dagordning 
 
bilaga 1 

Fakultetsnämnden beslutar 
 
att fastställa föreliggande dagordning varvid ärende rörande frågan om 
docentprovning för fil. dr., Olle Holm behandlas under punkt 3.2. samt 
ärende rörande frågan om Ingvar L Svensons förslag att presidiet 
skulle ges rätt att besluta om benämning och sakkuniga avseende 
planerade anställningar i konstruktionsteknik behandlas under punkt 
4.4. 
 
att utse Barbara Eklöf  till assistentsekreterare för mötet då ordinarie 
assistentsekreterare Katarina Harryson ej var närvarande. 
 

§ 2 Val av justeringsman Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att utse Örjan Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 

 3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden. 
 

Bilaga 3.1 3.1 Presidiebeslut 2001-04-17, protokoll nr 16 föreligger. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att godkänna presidiebeslut 2001-04-17 (protokoll nr 16) 
 

 3.2 Docentprövning för fil. dr. Olle Holm på HLK. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att ärende avseende antagning av oavlönad docent skall avgöras av 
Fakultetsnämnden. 
  
att föreslå Olle Holm att hålla docentläsning den 8 juni. 
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 4. Fråga om 
- ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 

lektor, docent och professor. Samt 
- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 

eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom 
vetenskapsområdet. 

 
Bilaga 4.1 4.1 Skrivelse från IHH 2001-04-30 om anställning av Rolf A Lundin, 

VD vid IHH, som professor i företagsekonomi. Med hänvisning till att 
Rolf A. Lundin otvetydigt uppfyller kraven på behörighet, hemställer 
IHH i skrivelse att Fakultetsnämnden beslutar, att sakkunnigprövning 
inte erfordras. Tidigare relevanta sakkunnigprövningar bifogas.  
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
att då Rolf A. Lundin otvetydigt uppfyller kraven på behörighet, 
erfordras ingen ny sakkunnigprövning.  
 

Bilaga 4.2 4.2  IHH har inkommit med en skrivelse 2001-04-26 med godkännande 
av ämnesbenämningarna för företagsekonomi och nationalekonomi 
avseende planerade anställningar av forskare. Dessa båda benämningar är 
sedan tidigare vedertagna, vilket medför att godkännande inte erfordras. 
 
Fakultetsnämnden  beslutar: 
 
att lägga IHH:s skrivelse till handlingarna. 
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Bilaga 4.3 4.3 HLK har i skrivelse 2001-04-26 hemställt att Docent Hans Albin 
Larsson har inlämnat en hemställan om prövning för internbefordran till 
professor i historia med inriktning mot historiedidaktik. HLK föreslår 
Fakultetsnämnden att till sakkunniga utse: 
 
Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet 
Professor Svein Lorentzen, NTNU, Trondheim 
Professor Per Thullberg, Södertörns högskola 
 
Karlsson och Thullberg är professorer i historia och framstående 
historiedidakter. Lorentzen är ansvarig för lärarutbildningsprogrammet 
vid Trondheims universitet och likaledes en framstående 
historiedidakter. Han är formellt professor i pedagogik med 
ansvarsområdet ”historisk fagdidaktik”. 
 
Fakultetsnämnden beslutar: 
 
att utse till sakkunniga för professorsprövning av docent Hans Albin 
Larsson 
 
Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet 
Professor Svein Lorentzen, NTNU, Trondheim 
Professor Per Thullberg, Södertörns högskola 
 

 4.4 Ingvar L Svenson föreslog att presidiet skulle ges rätt att besluta om 
benämning och sakkuniga avseende planerade anställningar i 
konstruktionsteknik. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget.  
 

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

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

 7. Framställan om föreläggande av avhandling för doktors- eller 
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygnämnd och 
ordförande vid disputationen. Inga ärenden föreligger. 
 

 8. Övriga frågor 
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 8.1 Principfråga avseende formerna för utseende av sakkunniga.  
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att utse följande två grupper att utarbeta förslag till former för utseende 
av sakkunniga på docents- professors- och lektorsnivå. Förslagen bör 
föreligga till fakultetsnämndens sammanträde den 29 augusti. 
 
Docenter 
Örjan Nilsson  
Annette Risberg 
Tommy Öberg – samordnare 
 
Lektorer och professorer 
Kenneth Axelsson – samordnare  
Benny Hjern 
Lars Pålsson Syll 
 

Bilaga 8.2 8.2 Principfråga om anställningsformer för disputerade forskare och 
lärare som ej är anställda som professorer, docenter eller lektorer. 
Helena Steijffert önskar Fakultetsnämndens bedömning av 
anställningsformer för lärare vid HJ. 

 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppdraga åt presidiet att bereda ärende avseende anställningsformer 
för lärare vid HJ. 
 

 
 
Vid protokollet  Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
 
 
Barbara Eklof/Björn Westberg Beny Hjern Örjan Nilsson 


