GÖTEBORGS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Rektorssammanträde

Sammanträde 2004:20
2004-06-08–09

Tid och plats

8 juni kl. 10.00–11.00 (§ 1–8) samt 9 juni kl. 7.30–8.00 (§ 9–13),
rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken

Beslutsfattare

Gunnar Svedberg

rektor

Bisittare

Margareta Wallin Peterson
Per-Olof Rehnquist

prorektor
förvaltningschef

Protokollförare

Rolf Gavare

universitetssekreterare

Föredragande

Bengt Wedel
Karl-Anders Tjellander
Bertil Rahmn
Therese Palmer
Rolf Gavare
Per-Olof Rehnquist

§ 1–4
§ 5 och 6
§7
§8
§ 10
§ 11 och 13

Ärende
§1
E 315
4452/02

1 (5)

Beslut / åtgärd

Ansökan från Helena Shanahan om att Rektor beslutar, i enlighet med utbildningsbli befordrad till professor i hushålls- vetenskapliga fakultetsnämndens förslag,

vetenskap med inriktning mot hushållatt befordra Helena Shanahan till profesning och familjeekologi
Bengt Wedel föredrar PM, daterad
2004-05-14, upprättad vid utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

sor i hushållsvetenskap med inriktning mot
hushållning och familjeekologi fr.o.m.
2004-07-01.

(Ärendet bordlades 2004-03-02 för ytterligare beredning; jfr föredragandens PM daterad 2004-03-05.)

§2
E 311
2879/03

Anställning som adjungerad professor Rektor beslutar, i enlighet med naturvetenskapliga fakultetsnämndens förslag,
i oceanografi
Bengt Wedel föredrar PM, daterad
2004-05-12, upprättad vid naturvetenskapliga fakultetsnämnden.
Anställningen är placerad vid institutionen
för geovetenskaper och omfattar 20% av
heltid.
Anställningen kommer att finansieras med
externa medel.

att förordna Karin Borenäs till adjungerad professor i oceanografi fr.o.m. 200407-01 tills vidare dock längst t.o.m. 200706-30.
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Ärende
§3
E 324
1091/02

2

Beslut / åtgärd

Tillsättning av en anställning som uni- Rektor beslutar, i enlighet med utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens förslag,
versitetslektor/universitetsadjunkt i

pedagogik med inriktning mot kvantitativ utvärderingsmetodik; ärendet är att förordna Ingrid Munck till professor i
förenat med prövning för anställning
som professor

pedagogik med inriktning mot kvantitativ
utvärderingsmetodik fr.o.m. 2004-07-01
och tills vidare.

Bengt Wedel föredrar PM, daterad
2004-05-27, upprättad vid utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

§4
E 311
2903/02

Förlängning av anställning som gästprofessor i systemutveckling

Rektor beslutar, i enlighet med förslag
från IT-universitetets fakultetsnämnd,

att Jan Pries-Hejes förordnande som
gästprofessor i systemutveckling förlängs till
att omfatta tiden fr.o.m. 2004-07-01 tills
vidare dock längst t.o.m. 2007-06-30
Anställningen är placerad vid IT-universitesamt
Bengt Wedel föredrar PM, daterad
2004-05-05, upprättad vid IT-universitetets fakultetsnämnd.

tet och omfattar 50% av heltid.

(Jfr rektors beslut 2002-08-21, § 21, och
2003-06-17, § 17.)

§5
B1
1800/03

§6
B1
1800/03

att föreslagen lön och resekostnadsersättning accepteras.

Ansökan om medel för firande av uni- Rektor beslutar
versitetets femtioårsjubileum
att ur det kvarvarande garantibeloppet för
Karl-Anders Tjellander föredrar PM da- hundraårsjubileet 1991 lämna ett bidrag
om 200 000 kronor till firandet av att det
terad 2004-05-27, upprättad mot bakgrund av ansökan (2004-05-06) från av- den 2 oktober 2004 är femtio år sedan
delningen för information och omvärlds- Göteborgs universitet invigdes.
kontakter.

Ansökan om medel för framställande
av bildspel och dokumentärfilm om
Jonsereds herrgård

Rektor beslutar

att ur Sigrid Bredings fond lämna ett bidrag
om 150 000 kronor för framställning av
Karl-Anders Tjellander föredrar PM da- ett bildspel i kombination med en dokumentärfilm om mötesplatsen Jonsereds
terad 2004-05-27, upprättad mot bakgrund av ansökan (2004-05-06) från rek- herrgård.
torsrådet Bengt-Ove Boström.
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G 77
2314/04

Ärende

Beslut / åtgärd

Ändrat urval vid antagning till läkarutbildningen

Rektor beslutar

Bertil Rahmn föredrar PM daterad
2004-06-01.

3

att hos Högskoleverket anhålla om att för
urval till läkarprogrammet få tillämpa det
av Sahlgrenska akademin framlagda urvalssystemet, i enlighet med skrivelse daterad
2004-05-14.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§8
B 432
3511/03

§9
A2
515/04

Inbjudan av gästprofessor läsåret
2003/2004 — Wærnska professuren
Therése Palmer föredrar PM daterad
2004-06-03, upprättad av Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd. Förslag till innehavare har lämnats av humanistiska fakultetsnämnden
2004-05-07.

Hanteringsfrågor i samband med val
till Sahlgrenska akademistyrelsen

Rektor beslutar, i enlighet med förslaget,
att anställa Thomas Vargish som gästprofessor (innehavare av Wærnska professuren)
under del av läsåret 2004/2005 (2004-0701–2004-12-31).
Det ankommer på berörd prefekt att svara
för arrangemangen i form av inbjudan,
kontakter med ekonomi- och personalhandläggare beträffande förordnande och
arvodering samt uppgörande av definitiv
budget inom ramen för anvisade medel.

Rektor beslutar

att Sahlgrenska akademin vid utsändandet av valmaterial till de röstberättigade
Sahlgrenska akademiförvaltningen har
hemställt hos rektor om ett ställningsta- förutom valberedningarnas förslag till ledamöter även skall distribuera andra förgande beträffande hur andra förslag än
valberedningarnas skall hanteras praktiskt slag som inkommit senast 2004-06-21
i samband med distribution av valmaterial samt
inför val av ledamöter i Sahlgrenska akaatt det på de förtryckta röstsedlarna tyddemistyrelsen.
ligt skall anges vem/vilka som avgivit förslaget.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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Ärende

Beslut / åtgärd

§ 10

Anställning av rektorssekreterare

Rektor beslutar

E 351
2592/04

Rolf Gavare föredrar PM daterad 200406-07.

att ledigförklara en anställning som rektorssekreterare i enlighet med föreliggande förslag.

Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts 2004-06-08.

§ 11

Förvaltningschefens uppdrag

Rektor beslutar

A 10
2670/04

Per-Olof Rehnquist föredrar förslag daterat 2004-05-17.

att uppdra åt förvaltningschefen

Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts 2004-06-08.

att biträda rektor med ledning och utveckling av universitetet i dess helhet
att ansvara för att universitetets ledning
och ledningsorgan får adekvat administrativt stöd
att ansvara för beredning av ärenden till
universitetsstyrelse och rektor och för
uppföljning och verkställighet av fattade
beslut
att besluta över den gemensamma förvaltningens organisation, ekonomi, personal och infrastruktur
att ansvara för arbetsmiljö, personalutveckling, miljöledningssystem och arkivbildning inom den gemensamma förvaltningen samt
att verka för en effektiv och samordnad
administration inom hela universitetet.

Förvaltningschefen får delegera sina uppgifter.

§ 12

Anställning som kvalitetssamordnare

Rektor beslutar

E 351
2491/04

Förslag till annonstext föreligger.

att ledigförklara en anställning som kvalitetssamordnare i enlighet med föreliggande
förslag.

Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts 2004-06-08.
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Ärende
§ 13
E 351
2536/04

5

Beslut / åtgärd

Ändrad organisatorisk tillhörighet för Rektor beslutar
Gunilla Dörner Buskas
att Gunilla Dörner Buskas’ anställning
Per-Olof Rehnquist föredrar PM daterad vid rektors kansli fr.o.m. 2004-06-07
överförs till avdelningen för studentfrågor,
2004-06-02.
där hon övertar funktionen som chef för
Förhandling enligt 11 § MBL har genomavdelningen; hennes anställning byter
förts 2004-06-08.
samtidigt benämning från kanslichef till
chef.

Vid protokollet

Justeras

Rolf Gavare

Gunnar Svedberg

