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Plats:

Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tisdagen den 16 juni, klockan 9.30 – 11.30
2/2015
Stressforskningsinstitutet, föreläsningssal 207

Närvarande:

Carter Ned, handläggare, ordförande
Ericson Mats, professor
Karlström Karin, utredare
Klevegren, Veronica, administrativ chef (adjungerad)
Kecklund Göran, docent
Lundberg Olle, professor
Magnusson Hanson Linda, forskare
Westerlund Hugo, professor

Anmält förhinder:

Laflamme Lucie, professor
Leineweber Constanze, docent
Åkerstedt Torbjörn, professor

Dagordning:
§ 1. Mötet öppnas
Styrelsens ordförande öppnar mötet.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Då Torbjörn Åkerstedt anmält förhinder uppdrogs åt Göran och
Hugo att redovisa aktuellt inom Stockholm Stress Center under § 5.
§ 3. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll 1/2015 godkändes.
§ 4. Val av justeringsperson
Karin Karlström valdes till justeringsperson.

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

§ 5. Aktuellt inom SSC
Göran informerade om att mötet med Advisory group äger rum den 7- 8/9 2015 på Frösundavik. Diskuterades vilka som ska bjudas in.
Hugo informerade om att mötet med avnämargruppen blir den 22/10 2015.
§ 6. Seminarier för arbetsmarknadens parter
Inget att rapportera, omstart till hösten.
§ 7. Beslut om miljöhandlingsplan
Styrelsen fattade beslut om Stressforskningsinstitutets Miljöhandlingsplan för 2015. Miljöhandlingsplanen är ett komplement till universitetets och Stressforskningsinstitutets miljöpolicy.
§ 8. Föreståndaren informerar
Hugo informerade om att utlysning av anställning som professor i sömnforskning med inriktning mot psykobiologi och professor i socialepidemiologi med inriktning mot arbetsliv och åldrande kommer ske under denna vecka, sista ansökningsdag är den 15 september 2015. Diskuterades annonsering och spridning, styrelsen anser att spridning i egna nätverk är det mest verkningsfulla.
Två nya doktorander har anställts till Linda och enheten för Epidemiologi, Julia Åhlin och
Sandra Blomqvist, båda i ämnet Folkhälsovetenskap med 25% finansiering från CHESS.
Hugo informerade vidare om utredningen om fakultetens organisation där professor AnnCharlotte Smedler, prefekt vid psykologiska institutionen och professor Gunnar Svensson, filosofiska institutionen fått i uppdrag att förutsättningslöst analysera små institutioner och institut
inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Uppdraget skall vara genomfört och överlämnat till
områdesnämnden i höst. Styrelsen kan komma att kallas till ett extramöte för att diskutera det
förslag som utredningen kommer fram till.
Universitetet har tagit fram en ny strategi för perioden 2015-2018. Nu kommer områdesnämnden och fakulteten att göra egna strategiplaner, varefter det blir vår tur att göra en för vår
verksamhet. I samband med detta kan det vara värdefullt att ha tillgång till styrelsens kompetens. Trender i hur strategier används i olika verksamheter diskuterades.
§ 9. Styrelsen informerar
Olle berättade att han blir ordförande i regeringens nya kommission för jämlik hälsa.
Se mer på universitetets hemsida: http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/nyheter/ollelundberg-ordf%C3%B6rande-i-kommission-f%C3%B6r-j%C3%A4mlik-h%C3%A4lsa-1.238815
1. Ned har nyligen blivit utsedd som ordförande för CEEPs Health and safety task force. CEEP
(the European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services) representerar arbetsgivare och företag som producerar tjänster av allmänt intresse. CEEP, tillsammans
med BusinessEurope, UEAPME och ETUC representerar arbetsmarknadsparterna på EU nivå.
2. Hospeem (EU arbetsgivarorganisationen för sjukhussektorn) och EPSU (EU facklig organisation) har sedan hösten 2014 gemensamma arbetsmiljöaktiviteter. En konferens om belastningsbesvär ordnades i Paris i mars och en konferens om psykosociala arbetsmiljörisker planeras till 10 november i Helsingfors.
3. Arbetsmiljöverket presenterar föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö i september. Föreskriften träder i kraft 6 månader senare.
4. Regeringen arbetar med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Dialog med parterna pågår
under beredningstiden och strategin förväntas vara klar i december 2015.

5. Forskningspolitiska propositionen behandlas av riksdagen våren 2016. Myndigheter, organisationer mm har redan börjat med inspel för att påverka propositionen.
6. En SOU som kanske kan vara av intresse Får vi det bättre?
http://www.regeringen.se/contentassets/dbb4c911287747b3943b4f61cf2b344f/far-vi-detbattre-om-matt-pa-livskvalitet-.pf
§ 10. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 11. Fastställande av kommande möten
Föreslagna datum för styrelsens möten 2015 är tisdagen den 29/9 och tisdagen den 8/12 båda
mellan kl 9.30-11.30
§ 12. Mötet avslutas
Styrelsens ordförande avslutar mötet.
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