
 

 
  

 

 

 

 

 

Universitetskollegiet 

Protokoll från zoom-möte med universitetskollegiet  
 

1. Öppnande av sammanträde 

 Mötet öppnas. 
 

2. Fastställande av närvaro 

 Närvaron fastställs genom upprop.  

 

 Bilaga: Närvarolista 

 

3. Utseende av två protokollsjusterare 

Kollegiet utser Malin Bruce och Mattias Brattström till justeringspersoner vid 

mötet.  

 

4. Fastställande av dagordning 

 Kollegiet beslutar fastställa utsänd dagordning. 

 

5. Inför UKs möte 30 november 

 Ordförande meddelar att omröstning kommer att ske i enlighet med utsänt 

 beslut vilket är på samma sätt som vid röstning om rektorskandidater.  

 

 UK beslutar att utse Malin Bruce och Mattias Brattström till i

 protokollsjusterare tillika rösträknare vid UKs möte 30 november.  

 

6. Rapport från UK:s ledamöter i rekryteringsgruppen  

UK:s ledamöter i rekryteringsgruppen redogör för processen, hur man förhållit 

sig till kravprofilen mm. Därefter ges en kort presentation av nya rektorn Erik 

Renström då en aspekt i arbetet med att finna en prorektor är att denna ska 

komplettera rektor. Slutligen presenteras de tre kandidaterna som ska 

intervjuas av UK i följande fyra steg: bakgrund, intryck vid intervjuer, frågor 

att ställa sig utifrån den samlade bilden samt hur kandidaten kompletterar Erik 

Renström. Efter detta ställer UK frågor om kandidaterna. 

 

7. Genomgång av upplägg av intervjuerna  

 Marie Wahlgren informerar om att hon tillsammans med Hugh Connell träffat 

 de tre kandidaterna gemensamt för att förbereda dem inför intervjuerna. 

 

 UK diskuterar kort inför intervjuerna. 
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8. Intervjuer med rektorskandidater  

 UK intervjuar Karin Hall.  

 

Efter intervjun har UK en kort diskussion.  

 

UK ajournerar sig kl 16.15.  

 

UK återupptar mötet 25 november kl 13.00. 

 

Närvaro fastställs genom avprickning mot deltagarlistan i zoom-mötet.  

 

 UK intervjuar först Lena Neij och därefter Lena Eskilsson.  

 

Efter varje intervju har UK en sammanfattande diskussion om kandidaten. 

Efter samtliga intervjuer har UK även en kort diskussion om de tre 

kandidaterna. 

  

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Cecilia Billgren  Marie Wahlgren 

Sekreterare   Ordförande 
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