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Ordinarie ledamöter 
 
(x) Professor Teresa Simon Almendal 
(ordförande) 

Suppleanter 
 
() Professor Antonina Bakardjieva 
Engelbrekt (gruppsuppleant) 

(x) Professor Mårten Schultz () Universitetslektor Jack Ågren 
(gruppsuppleant) 

(x) Professor Peter Wahlgren  
(x) Universitetslektor Åsa Hellstadius  
(närvarar fram till p.3i) 

 

(a) Professor Anna Kaldal   
(x) Professor Mark Klamberg 
(vice ordförande) 

 

(x) Forskarstuderande Elica Ghavidel Rostami () Forskarstuderande Andreas Knutsson 
(gruppsuppleant) 

(a) Forskarstuderande Tove Lindgren () Forskarstuderande (gruppsuppleant) 
(x) Forskarstuderande Algot Bengtsson  
 
 
Deltagande fackliga representanter: 
() Forskarstuderande Carolina Saf, SACO 
 
(x) närvarande 
(a) anmält förhinder 
 
Utbildningsledare Catharina Sitte Durling 
Administrativ studierektor Sari Wrange 
Ställföreträdande prefekt Jane Reichel 
Studierektor Jaan Paju 
Kanslistöd Sandra Eriksson 

 
 
Ersättare: 
() vakant 
 

 
 
 
ÄRENDE 

 
 
ÅTGÄRD 

  

1. Utseende av justeringsperson. Beslutas att utse professor Mårten 
Schultz. 

  
2. Fastställande av föredragningslistan. Fastställs att två ytterligare ärende 

kommer tas upp under övriga ärenden. 
  
3. Anmälan av  
  
a) forskningsutskottets protokoll, 
2020-05-25, bil.  

Läggs till handlingarna. 

b) forskningsutskottets delegations- 
beslut 2020-05-25-2020-08-31, bil. 

Läggs till handlingarna. 

  
c) protokoll från Juridiska fakultetsnämnden, Läggs till handlingarna. 
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2020-, bil. 
  
d) ordförande informerar, bil. Prodekanus informerar om att: 

• Institutionsstyrelsen har svarat på 
forskningsutskottets skrivelse 
gällande institutionens riktlinje 
”Ersättning och övrigt i samband 
med doktorandstudier”. 
Prodekanus redogör för 
skrivelsen, som skickats ut till 
samtliga ledamöter inför 
sammanträdet, och tillsammans 
med utskottet konstateras att 
frågan om ersättning för 
handledning är en 
institutionsfråga.  

• Prefekterna har inbjudits att 
närvara vid forskningsutskottets 
sammanträden under hösten, i 
syfte att skapa en närmare dialog 
mellan institution och fakultets 
gemensamma 
forskningsrelaterade frågor.  

• Arbetsgruppen för genomförande 
av nödvändig åtgärd har träffats 
för ett första möte. Gruppen skall 
inkomma med en 
åtgärdsredovisning senast i 
december till fakultetsnämnden 
och senast den 31 januari 2021 
ska fakultetsnämnden inkomma 
med en redovisning till 
områdesnämnden. Prodekanus 
kommer löpande avrapportera 
gruppens arbete till utskottet. 
 

• Vicerektorerna har uppdragit åt 
institutionerna att vid den årliga 
revideringen av de individuella 
studieplanerna särskilt beakta 
pandemins effekter för varje 
enskild doktorand mot bakgrund 
av doktorandrådets utredning av 
doktorandernas välmående. 
Prodekanus, studierektor och 
ställföreträdande prefekt har 
bjudit in till ett särskilt 
handledarkollegium den 30 
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september gällande 
doktorandernas mående och 
pandemins effekter på 
forskarstudierna.  
 

  
e) studierektor informerar. Studierektor informerar om att: 

• Utskick om tider för 
utvecklingssamtal har skickats ut 
till doktoranderna. 

• Begäran har gått till handledare 
och doktorander om att få in 
undertecknade ISP:ar, senast den 
1 oktober 2020, för att 
studierektor och ställföreträdande 
prefekt skall kunna granska 
studieplanerna under november 
månad.    

• Ladok har genomfört 
överföringen av rätt 
forskningsämne för 
doktoranderna. Däremot har 
doktorandernas förra 
forskningsämne inte tagits bort 
vilket görs manuellt under hösten 
av institutionen. 

  
 

  
f) utbildningsledaren informerar. Utbildningsledaren informerar att:  

• Kansliet har inför stundande val 
arbetat med röstlängder och 
valsedel. Dekanus har fastställt 
röstlängderna under veckan. 
Valet genomförs mellan 30 
september – 7 oktober.  

• Sent inkomna handlingar till 
kansliet har lett till förkortad 
beredningstid inför 
forskningsutskottets 
sammanträden. Handlingar som 
ska behandlas vid utskottet ska 
ha inkommit till kansliet senast 
14 dagar före utsatt 
sammanträdesdag. Kansliet 
kommer framöver skjuta över 
sent inkomna ärenden till 
nästkommande möte.  



STOCKHOLMS UNIVERSITET  Protokoll nr 5, 2020 4(4) 
Juridiska fakultetens forskningsutskott  2020-09-07 
    SLUTLIGT 

• Anmälan av förhinder till 
forskningsutskottets möte ska 
snarast ske till kanslistöd Sandra 
Eriksson för att ge kansliet 
möjlighet att i god tid ta in 
suppleant. 

 
 

 
  
h) information från Jonas Gurell, rektors kansli 
om kvalitetssäkring av forskning. 

Information lämnas enligt vad som 
framkommer i bilaga 1.  

  
i) anmälan av disputationer 2020, bil. 
 
-protokoll fört vid disputationsprov för  
Haymanot Baherus för avläggande av juris 
doktorsexamen den 5 juni 2020 
(dnr SU FV-4.2.9-0908-20). 
 

Läggs till handlingarna. 

  
BESLUT- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN 
  
  
4. Tryckning av avhandling: justering av 
tryckbidrag, bil. 
 

Beslutas om revidering av riktlinjen för 
tryckbidrag enligt förd diskussion.  

  
5. Fråga om utseende av ytterligare handledare 
samt byte av huvudhandledare för 
forskarstuderande Pernilla Norman, (dnr SU FV-
4.2.4- 3213-20), bil. 

Uppdras åt ordförande att besluta om 
handledarbyte efter inhämtande av 
kompletterande underlag.   
 
 
 

6. Fråga om utseende av en handledare för 
forskarstuderande Elica Ghavidel Rostami, (dnr 
SU FV-4.2.4- 3238-20), bil. 

Beslutas att utse Pål Wrange. 
 
Forskarstuderande Elica Ghavidel 
Rostami närvarar ej vid beslutet. 
 
 

  
7. Fråga om utseende av en handledare för 
forskarstuderande Amanda Lublin, (dnr SU FV-
4.2.4-3239-20), bil. 

Beslutas att utse Anna Kaldal. 
 
Professor Anna Kaldal närvarar ej vid 
beslutet.  
 
 

8. Forskardagen 2021, 
diskussion 

Beslutas att forskardagen 2021 kommer 
att äga rum med samma innehåll som 
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framgår av programmet för den inställda 
forskardag VT 2020. Datum för 
forskardagen bordläggs till oktobermötet. 
 

  
9. Fastställande av preliminära 
sammanträdestider vårterminen 2021. 

Beslutas att fastställa sammanträdestid 
2021-01-28, övriga föreslagna tider 
bordläggs till kommande möte: 2021-03-
04, 2021-05-12--13 samt 2021-06-15--
16. 
 

  
10. Övriga frågor. 
a. Fråga om utseende av en handledare för 
forskarstuderande Julia Dahlqvist, (dnr SU FV-
4.2.4- 3515-20), bil. 
 
 
 
b. Ansökan om bidrag för finansieringen av 
arbetsdator från Juridiska fakultetens 
forskningsutskott 

Beslutas att utse Mark Klamberg. 
 
Universitetslektor Mark Klamberg 
närvarar ej vid beslutet.  
 
 
 
Avslag av ansökan.  
Inom ramen för riktlinjerna beviljas inte 
medel för sökt ändamål från Juridiska 
fakultetens forskningsutskott.  

  
 
 
Vid protokollet  
  
 
 
Sandra Eriksson  
 
 
 
Ordförande     Justeras 
     
  
 
 
Teresa Simon-Almendal   Mårten Schultz 


