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Dnr: SU-331-1.3.1-0018-15

Protokoll 4/2015

Ärende:
Tid:
Möte nr:
Plats:

Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tisdagen den8 december, klockan 9.30 – 11.30
4/2015
Svenska Läkaresällskapet, nämndrummet.

Närvarande:

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

Anmält förhinder:

Leineweber Constanze, docent
Lundberg Olle, professor

Dagordning:
§ 1. Mötet öppnas
Styrelsens ordförande öppnar mötet.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 3. Godkännande av föregående protokoll
Protokoll 3/2015 godkändes.
§ 4. Val av justeringsperson
Lucie Laflamme 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 rapporterade om ett lyckat möte med avnämargruppen.
Det är bra fart på Forskarskolan med nya kurser på gång bland annat kurser i mediateknik.
§ 6. En av institutets forskare/doktorander presenterar sin forskning
Forskare Anna Nyberg presenterade sin forskning om kvinnliga chefer, arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa.
§ 7. Organisationsutredningen
Organisationsutredningen har tillsänts styrelsen för påseende innan dagens möte, efter omfattande diskussioner beslöts att kalla till ett extra styrelsemöte i januari 2016 för vidare diskussion.
§ 8. Föreståndaren informerar
Hugo informerade om administrationens framtid på Stressforskningsinstitutet, en ny administrativ chef efter Veronica kommer att rekryteras snarast möjligt och i samband med att den personen har tillträtt görs en översyn av framtida administration, den administrativa personalen
gör nu en inventering av arbetsuppgifterna.
§ 9. Styrelsen informerar
Styrelsen hade ingenting att rapportera
§ 10. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 11. Fastställande av kommande möten
Förslag på mötestider 2016 skickas ut i Doodle.
§ 12. Mötet avslutas
Styrelsens ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Protokollet justeras

Veronica Klevegren

Lucie Laflamme

