
Styrelsemöte vid Institutionen för freds- och konfliktforskning  
Torsdagen den 21 oktober 2021, kl. 10.15 - 12.00. Mötet genomfördes via Zoom.   

 
 
Närvarande  
Ashok Swain, prefekt, ordförande   
Erika Forsberg, forskare/lärare, ordinarie   
Emma Elfversson, forskare/lärare, ordinarie  
Magnus Öberg, forskare/lärare, ordinarie   
Sophia Hatz, forskare/lärare, suppleant 
Mihai Croicu, doktorand, ordinarie 
Hannah Fase, student, ordinarie 
Sara Razavi, student, ordinarie 
Mert Can Yilmaz, TA, ordinarie 
Ingalill Blad Ögren, TA, suppleant 
Linus Bäcklund, ekonom 
Helena Millroth, HR 

 
§1 Mötet öppnandes  
 
§2 Val av sekreterare och justeringsperson  
Helena Millroth valdes till sekreterare och Mert Can Yilmaz valdes till justeringsperson.  

§3 Prefektens rapport  

• Institutionen firar i år 50 år som institution och detta firades den 14 oktober genom ett 
symposium i universitetsaulan där ca 300 personer deltog. Symposiumet sändes även 
digitalt. Webbsändningen planeras att läggas ut på institutionens hemsida.  

• För att vidare fira institutionens 50 år, kommer institutionen att inom kort börja planera 
för en 50-årsfest. Festen planeras att äga rum under början av 2022. En festkommitté 
bestående av deltagare från de olika korporationerna kommer att väljas av styrelsen. 

• Institutionen planerar för en personaldag den 17 december.  
• Anställda kan sedan början av oktober arbeta från institutionen, vilket en del anställda 

börjat göra. En stor del anställda har dock fortsatt att arbeta delvis eller helt hemifrån.   
• Institutionen har genomfört lönesamtal och lönerevisionsförhandlingar kommer att 

inledas och slutföras inom de närmaste månaderna. Planen är att de nya lönerna, samt 
retroaktiva justeringar från 1 oktober, ska betalas ut med decemberlönen.  

• Den samhällsvetenskapliga fakulteten håller på att ta fram en forskningsstrategi. 
Fakulteten har besökt institutioner och de besökte vår institution den 15 oktober.  

• Kristine Eck har befordrats till professor. 
• Hanne Fjelde har skickat in en ansökan om professur.  
• Emma Elfversson har ansökt om att bli antagen som docent.  



• Institutionen rekryterar en kommunikatör och ansökningarna granskas nu av en 
rekryteringskommitté. 

• Institutionen har inlett en arbetsbristutredning gällande två av institutionens anställda då 
finansiering för dessa tjänster enligt nuvarande bedömning, kommer att upphöra under 
2022.  

• Prefekten kommer att presentera institutionen för universitetets styrelse inom kort. 

 

§4 Rapport från korporationerna  

- TA: Gruppen har diskuterat punkterna på agendan, men har inget annat att rapportera. 

- Forskare/lärare: Gruppen har diskuterat punkterna på agendan, men har inget annat att 
rapportera. 

- Doktorander: Gruppen har diskuterat punkterna på agendan samt vill informera om att de 
inlett val av nya doktorandrepresentanter till styrelsen (med start i januari 2022). 

- Studenterna: Studenterna undrade om det är möjligt för praktik att vara betald för 
avgiftsstudenter. De önskade även att de hade fått vara mer delaktiga i 50 års symposiumet. De 
hade även input gällande ett av seminarierummen på gamla torget 6. Rummet, som har en dörr 
utan fönster, öppnas ofta under seminarium för att det inte går att se om det är upptaget. 
Prefekten tar med sig inputen till intendenturestyrelsen.  

§5 Förändringar i arbetsrätten under 2022 
Under 2022 kommer arbetsrätten att revideras vilket sannolikt kommer att innebära att den 
maximala tiden en anställd kan vara tidsbegränsat anställd med allmän visstidsanställning 
(ALVA), kommer att minska från 24 månader till 12 månader.  

Korporationerna hade diskuterat detta och efter diskussion i styrelsen var alla eniga om att en 
sådan förändring kommer att kräva mer samordning och diskussion, dels mellan projektledare 
gällande deras behov, men även mer planering kring rekryteringar, både på kort och lång sikt. Ett 
förslag som lades fram innebär att skapa en plattform med information om tillsvidareanställda 
forskningsassistenters kunskap och erfarenhet för att tydliggöra vilken typ av stöd vi har redan 
har in house och att använda denna snarare än att rekrytera nya personer utifrån. Detta skulle 
spara tid både för både projektledare och administrationen. Diskussionen kring detta kommer att 
behöva tas upp vid flera tillfällen. 
 
§6 Revidering av kursen Reviewing a research field (förslag och motivering bifogat) 
Kursen kan i dag sökas av studenter som har en kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt 
ämne. Detta innebär en väldig bredd av de ämnen som studenter skriver om och kursansvariga 
finner det svårt att ge precis feedback till de studenter som skriver om ämnen som är långt från 
ämnet fred-s och konfliktstudier. Styrelsen diskuterade om det skulle vara bättre att förtydliga 
ännu mer vilka som är berättigade att söka för att undvika en massa frågor från 
antagningsenheten, dock anses detta istället begränsa behörigheten för hårt och riskerar därmed 
att utesluta studenter som skulle kunna ha stor nytta av kursen. Diskussionen ledde fram till ett 



nytt förslag som innebär att vi har kvar samma behörighetskrav som innan, men att vi i 
instruktionerna för kursen förtydligar syftet med kursen, d.v.s. att granskningen som lämnas in 
ska vara kopplad till ämnet fred- och konflikt.  

Kursansvariga fick styrelsens godkännande att gå vidare implementeringen av det nya förslaget. 

 
§6 Festkommitté inför firandet av 50-år av fredsforskning 
Institutionen planerar att ha en fest för att fira 50 år av fredsforskning, men denna har blivit 
flyttad till 2022. Korporationerna har valt ut representanter till kommittén och styrelsen 
godkände dessa. Festkommittén kommer att bestå av följande personer; Marcellina Priadi, Anton 
Ruus, Nina von Uexkull, Cecilia Natalie Strom. Finns ytterligare intresse att delta, så kontakta 
festkommittén. Alla deltagare i festkommittén kommer att ersättas med timmar för sitt 
deltagande (20 timmar). 
 
 
§7 Övriga frågor  
Inga övriga frågor.  

 

Nästa styrelsemöte är 16 december kl. 10.15-12.00.   

 

Mötet avslutades.   

Uppsala, 21 oktober 2021                                                

                   

              

 
 

_________________   ___________________  _____________________  

Ashok Swain    Helena Millroth   Mert Can Yilmaz  

Prefekt    Sekreterare    Justeringsperson 

Mert Can 
Yilmaz
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