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Universitetskollegiet

Protokoll från zoom-möte med
universitetskollegiet

1. Öppnande av sammanträde
Mötet öppnas

2. Fastställande av närvaro
Närvaron fastställs genom att de närvarande ledamöterna
bockas av i ledamotförteckningen (se bilaga).
Bilaga: Närvaroförteckning

3. Val av ordförande för mötet
Universitetskollegiet (UK) beslutar att utse Max Åhman
till ordförande för dagens möte.

4. Val av två justeringspersoner
UK beslutar att Rickard Carlsson och Hugh Connell
tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

5. Fastställande av dagordning
UK beslutar fastställa utsänd dagordning.

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt
UK beslutar att Cecilia Billgren ska ha närvaro- och
yttranderätt vid dagens möte och att Torun Forslid ska ha
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närvaro- och yttranderätt vid samtliga UK:s möten under
mandatperioden.

7. Universitetskollegiets (UK) roll och uppgift
Johan Östling redogör för UK:s sammansättning och
uppdrag. UK har en kollegial uppgift i processen att utse
rektor och prorektor. Dessutom är det UK:s uppgift att
genom val utse lärare till universitetsstyrelsen. Det senare
är den uppgift som UK har att utföra under innevarande
mandatperiod. I det arbetet deltar inte studenterna.
Johan Östling redogör även kort för föregående UK:s
arbete i processen att rekrytera rektor och prorektor.
Bilaga 7: Skrivelse från föregående UK

8. Ordinarie ordförande under mandatperioden
a. Diskussion

Jan Nilsson föreslås som ordförande och presenterar sig
kort. Inga ytterligare förslag läggs.
b. Val av ordinarie ordförande under mandatperioden

UK beslutar att utse Jan Nilsson till ordförande under hela
mandatperioden.

9. Vice ordförande under mandatperioden
a. Diskussion

Johan Östling föreslås som ordförande. Inga ytterligare
förslag läggs.
b. Val av vice ordförande under mandatperioden

UK beslutar att utse Johan Östling till vice ordförande
under hela mandatperioden.
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10. UK:s arbetsutskott (AU)
a. Beslut om AU:s sammansättning

UK beslutar att arbetsutskottet ska ha följande
sammansättning:
• 4 lärare, bland dessa ordförande och vice
ordförande för UK
• 2 övriga anställda
• 1 student
UK stödjer att AU adjungerar ytterligare en student till
AU:s möten.
b. Diskussion om kandidater

UK diskuterar kandidater och processen för att utse dessa.
Respektive kategori diskuterar enskilt kring kandidater.
c. Val av ledamöter i arbetsutskottet

UK beslutar att utse Rickard Carlsson till
studentrepresentant i AU.
UK beslutar även att studenterna under mandatperioden
själv utser sina representanter i AU.
Både lärarna och representanter för övriga anställda
behöver mer tid för att diskutera. UK uppdrar därför åt
lärarna respektive åt övriga anställda att utse två
ledamöter var att ingå i AU och senast 4 juni meddela
Cecilia Billgren namn på ledamöterna.
Bilaga 10: PM om UK:S AU
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11. Kommande möte
UK uppdrar åt ordförande att kalla AU till ett möte tidigt
i höst.

12. Övriga frågor
Tidigare UK har haft önskemål om en tätare kontakt
mellan UK och lärarrepresentanterna.

Vid protokollet
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