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Protokoll 2/2012
Ärende:
Protokoll:
Möte nr:
Mötestid:
Plats:

Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Beslutsprotokoll med yrkande och beslut samt eventuella reservationer och protokollsanteckningar.
2/2012
Måndag 14 maj 2012, klockan 14.00-16.00
Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A, rum 207

Närvarande:
Carter, Ned, ordförande
Ericson, Mats
Karlström, Karin, vice ordförande
Kecklund, Göran
Lagergren, Sofia
Nordenskiöld, Louise
Westerlund, Hugo
Åkerstedt, Torbjörn
Frånvarande:
Laflamme, Lucie
Lundberg, Olle
Westerlund, Hugo
Dagordning:
1. Mötet öppnas
Styrelsens ordförande öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes enligt föreliggande förslag, med ändringen att punkt 7
flyttades fram.
3. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll 1/2012 godkändes.
4. Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Mats Ericson.
5. Presentation av ny styrelsemedlem
Eftersom Olle Lundberg inte kunde närvara vid dagens möte, flyttades denna
punkt till nästa styrelsemöte.
6. Val av vice ordförande
Då Kristina Höök som avgått ur styrelsen också var vice ordförande, tog styrelsen
upp frågan om en ersättare för henne och beslöt att välja Karin Karlström till ny
vice ordförande att gälla från 2012-05-14.

Postadress:
Stressforskningsinstitutet
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Besöksadress:
Frescati hagväg 16A
114 19 Stockholm
www.stressforskning.su.se

Telefax: 08-5537 8900
Telefon vxl: 08-16 20 00
info@stressforskning.su.se
fornamn.efternamn@stressforskning.su.se

7. Aktuell forskning inom Stressforskningsinstitutet
Barbara Caracciolo presenterade sin forskning ”Cognintive impairment in the
nondemented elederly”.
8. Styrelsen informerar
Ned Carter informerade om Företagshälsovårdsdelegationens arbete som avslutades i slutet av året och där det fortfarande råder oklarheter kring hur specialistutbildningen för läkare inom företagshälsovård ska hanteras i framtiden.
Vidare informerade Ned Carter om det pågående arbetet mellan EU arbetsgivare
och fackliga organisationer inom sjukhussektorn att ta fram guidelines kring äldre
arbetskraft. Ett färdigt dokument bör finnas klart vid årsskiftet. Han berättade
också om läget i EU förhandlingar om arbetstider.
9. Aktuellt inom Stressforskningsinstitutets verksamhet
Torbjörn Åkerstedt informerade bl.a. om en kommande professorsutlysning och
om pågående diskussioner med dekanus inom Samfak om ett nytt huvudområde/
forskarutbildningsämne i folkhälsovetenskap som planeras bli klart under hösten
2012 där Stressforskningsinstitutet och CHESS samarbetar.
I detta sammanhang beslöt styrelsen att till Samfak göra en anhållan om anställning av en professor i stressforskning med inriktning mot psykoneuroimmunologi
för att på så sätt stärka Stressforskningsinstitutets utveckling.
10. Aktuellt inom Stockholm Stress Center
Torbjörn Åkerstedt informerade bl.a. om en gemensam enkätdatabas, planering av
en ”forskarskola”
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
12. Fastställande av nästa möte
Datum för kommande möten 2012 fastställdes till måndag 17 september kl. 14.0016.00 och måndag 26 november kl. 14.00-16.00.
13. Mötet avslutas
Styrelsens ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Louise Nordenskiöld

Mats Ericson

