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Protokoll 3/2015

Ärende:
Tid:
Möte nr:
Plats:

Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tisdagen den 29 september, klockan 9.30 – 11.30
3/2015
Stressforskningsinstitutet, konferensrum 236

Närvarande:

Carter Ned, handläggare, ordförande
Karlström Karin, utredare
Klevegren, Veronica, administrativ chef (adjungerad)
Kecklund Göran, docent
Leinweber Constanze, docent
Magnusson Hanson Linda, docent
Westerlund Hugo, professor
Åkerstedt Torbjörn, professor (t o m § 5)

Anmält förhinder:

Ericson Mats, professor
Laflamme Lucie, professor
Lundberg Olle, professor

Dagordning:
§ 1. Mötet öppnas
Styrelsens ordförande öppnar mötet.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll 2/2015 godkändes.
§ 4. Val av justeringsperson
Göran Kecklund 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
Torbjörn meddelade att han är belåten med utvecklingen i Forskarskolan, planeringen är att
hålla 3 – 4 kurser per termin samt intressanta utbildningssymposium. Som tidigare informerats
har Forskarskolan fått förlängning med två år och 2 miljoner.
Den 7 september ägde mötet med Advisory board rum och många konstruktiva och trevliga
synpunkter kom upp. Torbjörn skickar ut en sammanfattning. Dagen efter, den 8 september var
det dags för SSC-dagen som hade ett rekorddeltagande och var mycket uppskattat. Flera medlemmar ur Advisory board genomförde uppskattade keynote föreläsningar. Båda arrangemangen hölls på Radison Blu i Frösunda.
Mötet med avnämargruppen blir den 22/10 2015.
§ 6. En av institutets forskare/doktorander presenterar sin forskning
Doktorand Helena Schiller sammanfattade sitt avhandlingsprojekt och gav en fördjupad presentation av ett delarbete som utvärderat en sömnskola.
§ 7. Förslag till sakkunnig vid anställning av två professorer
Efter en snabb genomgång av rålistan för möjliga sakkunniga till professuren i socialepidemiologi beslöt styrelsen att med fullt förtroende lämna uppdraget till Hugo att göra urvalet.
Eftersom Göran själv sökt professuren i sömnforskning fick han lämna mötet under denna
punkt. Styrelsen fattade beslut om att lämna även detta uppdrag till Hugo för urval av sakkunniga.
§ 8. Föreståndaren informerar
Hugo informerade om läget vad gäller de nya strategiplaner som områdesnämnden och fakulteten skall utforma för perioden 2015-2018. Det är i nuläget mycket oklart och vi måste avvakta
med vår egen strategiplan till dess vi fått de slutliga dokumenten.
Hugo informerade och styrelsen gratulerade Linda som blev docent den 7/9.
Vidare informerade Hugo att Aram Seddigh disputerade den 11/9 på sin avhandling ”Office
type, performance and well-being”.
§ 9. Styrelsen informerar
Ned berättade om regeringens arbete med en ny arbetsmiljöstrategi som fokuserar på en nollvision för dödsolyckor, ”gråa” verksamheter och arbeten med hög frekvens av sjukskrivning på
grund av psykisk ohälsa. Den nya strategin ska presenteras i början av 2016.
§ 10. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 11. Fastställande av kommande möten
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 8/12 mellan kl 9.30-11.30
Göran föreslog att styrelsen skulle avsluta året med en lunch i samband med mötet. Lokal meddelas senare.
§ 12. Mötet avslutas
Styrelsens ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Protokollet justeras

Veronica Klevegren

Göran Kecklund

