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Dnr: SU-331-1.3.1-0018-15

Protokoll 1/2015
Ärende:

Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet

Tid:

Onsdagen den 11 mars, kl 12.30 – 14.30

Möte nr:

1/2015

Plats:

Lokalen ”Snåret” plan 9 på SKL, Hornsgatan 20

Närvarande:

Carter Ned, ordförande
Karin Karlström, utredare
Kecklund Göran, docent
Klevegren Veronica, administrativ chef
Laflamme Lucie, professor
Leineweber Constanze, docent
Lundberg Olle, professor
Nilsson Johan, informationsansvarig (föredragande § 8)
Westerlund Hugo, professor
Åkerstedt Torbjörn, professor (föredragande § 5)

Anmält förhinder:

Ericson Mats, professor
Magnusson Hanson Linda, forskare

Dagordning:
§ 1. Mötet öppnas
Styrelsens ordförande öppnade mötet med en liten presentation av SKL och sin egen avdelning.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll 3/2014 godkändes.
§ 4. Val av justeringsperson
Ned Carter valdes till justeringsperson.
§ 5. Aktuellt inom SSC
TÅ informerade om att nya föreskrifter för SSC har kommit från rektor, nu saknas endast beslut
om vilka som ska representera noderna. (föreskrifterna bifogas)
Nästa möte med SSC Advisory Board planeras till den 7/9 2015.

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

SSC-dagarna äger rum den 8-9/9 då den första dagen är doktoranddag och den andra avsedd
för personal som ingår i centret. Doktoranddagen kommer att ledas av Linda i samarbete med
Erik.
Forskarskolan har fått två års förlängning och TÅ passade på att berömma Erik som gjort ett
mycket bra arbete som koordinator.
Avnärmargruppen diskuterades och ytterligare 2-3 namn föreslogs. Torbjörn kontakter dessa.
§ 6. Samarbete med arbetsmarknadens parter
GK presenterade olika förslag på aktiviteter i samarbete med arbetsmarknadens parter, förslagen hade tagits fram och diskuterats i ett förmöte med bland annat Ned och Karin.
§ 7. Rekrytring av två professorer
Styrelsen fick ett annonsförslag för påseende kvällen innan dagens möte, annonsen gäller professor i Socialepidemiologi. Texten diskuterades med förslag på ändringar.
Den andra annonsen för rekrytering av en professor i experimentell sömnforskning är under utformning av GK.
§ 8. Stressforskningsdagen
Stressforskningsdagen äger rum den 26 mars 2015 i Aula Magna, informationen är populärvetenskaplig och riktad till allmänheten. Dagens tema är stress och sömn hos kvinnor.

§ 9. Föreståndaren informerar
HW informerade om sin oro för ett AFA projekt där en doktorand är avlönad, handledaren har
flyttat tillbaka till UK och projektrapporten försenats. Eventuellt kan resterande bidrag dras in.
Ett annat AFA projekt är i slutfasen, Aram Seddigh som arbetar i projektet disputerar den 11/9
på psykologiska institutionen sal U31. En inbjudan kommer.
HW informerade vidare om nytt projekt från Nordforsk där både HW och GK är involverade.
HW önskar affiliera Holendro Singh Chungkham, anknyta Christina Bodin Danielsson och Barbara Caracciolo till enheten för Epidemiologi.
Ny doktorand till Linda Magnusson Hanson, annons 15/3.
§ 10. Beslut om strategiplan
Styrelsen fattade beslut om Stressforskningsinstitutets strategiplan.
§ 11. Styrelsen informerar
NC. Informerade om regeringens kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi – nollvision
för dödsolyckor i arbetslivet. Under våren 2015 anordnas i samarbete med AFA Försäkring tre
kunskapsseminarier på olika teman. Dessa seminarier är ett tillfälle för regeringen att fånga
upp olika utmaningar och möjligheter i arbetsmiljöarbetet. Deltagare är representanter från
arbetsmarknadens parter, forskare och andra som arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor på ett
eller annat sätt.
KK. Informerade om Arbetsmiljöverkets psykosociala föreskrifter om organisatorisk och social
arbetsmiljö som varit ute på remiss. Regler om arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och
kränkande behandling är delar av förslaget.
Ett beslut om föreskriften kommer efter sommaren.
OL. Informerade om universitetets pågående översyn av samtliga institut inom samhällsvetenskapliga fakulteten.
§ 12. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13. Kommande möten
Föreslagna datum för styrelsens möten är tisdagen den 16/6, tisdagen den 29/9 och tisdagen
den 8/12 alla mellan kl 9.30-11.30
§ 14. Mötet avslutas
Styrelsens ordförande avslutar mötet
Vid protokollet

Protokollet justeras

Veronica Klevegren

Ned Carter

