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1)  Justeringsperson

Martin  Kragh  valdes  till  justeringsperson.

2)  Dagordning

Till  punkt  7 Övriga  frågor  fördes  Professorsrekrytering.  Dagordningen  fastställdes.

3)  Meddelanden

Covid-19  information.  Hävande  av restriktioner.

Claes  underströk  att  det  för  studenterna  varit  Campusundervisning  från  terminsstart.  Fr o m onsdag

29/9 förklarar  vi pandemin  över  och återgår  till normal  verksamhet.  Vi har en uppstartsperiod  under

oktober.  Målet  är  att  lämna  Zoom  och  även  vara  återhållsamma  med  mail.  Vi har  haft  få fall  av smittade

och har  klarat  pandemin  bra.

Nya  anställningar.

Anastasia  Obydenkova  är nyanställd  men  har  ännu  inte  kommit  till  IRES utan  har  arbetat  hemifrån.

Anställningsärendet  drog  ut på tiden  p g a jäv.  33 sökande.  Den nya doktoranden  Oskar  Berggren

började  I:a  sept.



Stefan  Hedlund  gåri  pension  i årsskiftet.

Rapport  från  Conference  on Baltic  Studies  in Europe  (CBSE)  2021

Matthew  berättade  om hur  han lyckades  exekvera  UU:s  första  fysiska  konferens  sen pandemin.  Ca 120

pers  deltog.  Eventet  gav  oss mycket  energi.  Matthew  tackade  teamet  som  jobbat  hårt.  Det  var  fantastisk

stämning.  Pandemin  skapade  stora  frågetecken  och  flera  olika  utmaningar.  Dekanus  var  med  på en

mottagning som vi hade vilket antagligen skapade god vi5a både inom universitetet  och utanför.

Claes  tillade  också  att  vi förra  veckan  hade  en lyckad  hybridkonferens  med  Matthew  Blackburn.

Arbetsmiljöenkät  2021/2022

Claes  berättade  om ett  initiativ  till  medarbetarundersökning.  Vi vill  ha svar  på vad  som  hänt  under

pandemiperioden.  Var  står  vi?  Initiativet  ska ge arbetsmiljögruppen  verktyg  och  fånga  upp  ev problem

som  pandemin  orsakat.  Våra  praktikanter  får  bereda  undersökningen.

4)  Utbildning

Mastersprogrammet.  Lägesbild.

Susanna  berättade  om programmets  introdag  den 31  aug  på Ekonomikum.  Hon  fortsatte  med  att  säga

att  vi har  haft  ett  starkt  söktryck  med  94 nationella  och 88 internationella  sökanden.  Som  slutresultat

har  vi tagit  in 20 från  nationella  och IO från  internationella  omgången.  Många  betalstudenter  föll  borti

år. Tidigare har vi tagit in 50/50.

Susanna  fortsatte  genom  att  berätta  om den  nya utbildningsplanen  tagen  på IM:s  styrelse.  Planen  ska

nu tas  även  av fakultetsnämnden.  Ett initiativ  är att  ta bort  ettåriga  mastern  eftersom  den  är

administrativt  tung.  Vidare  vill  vi byta  termin  3 och 4 så att  den  valbara  terminen  kommer  sist.  På detta

sätt  kan studenterna  gå direkt  in i arbete.  Susanna  nämnde  att  det  varit  lite  krångel  med

praktikplatserna.

5)  Valberedning

Utse  ordförande  till  valberedning.  Förslag:  Prof.  Stefan  Hedlund.

Claes  redogjorde  för  ett  tidigare  beslut  att  utse  Li Bennich  Björkman  till  ordförande  i valberedningen.  Li

har  blivit  utnämnd  till  prefekt  och  har  därför  hoppat  av. Claes  föreslog  styrelsen  att  istället  utse  Stefan

Hedlund.  Stefan  haringa  intressen  i verksamheten  längre  då han snart  gåri  pension.  En enig  styrelse

biföll  förslaget,

Styrelsen  diskuterade  hur  viktigt  valberedningens  arbete  är  för  att  skapa  legitimitet  för  valprocessen.

Utse  studentrepresentant  i valberedning.

Claes  bad Thomas  ta med  sig frågan  till  studentkollektivet  och  snabbt  återkomma  med  en kandidat.

6)  Ekonomi

Kvartalsbokslut  (handling  bifogas).



Tatti  berättade  om det  ekonomiska  utfallet  för  våra  verksamheter;  forskning,  utbildning  och bidrag.

Bokslutet  T2 per  210831  visar  att  vi på det  stora  hela  följer  budgeten.  Driftskostnaderna  är något  lägre

än budgeterat  p g a Covid  och uteblivna  resor  och konferenser.  Nu framåt  kan de tänkas  öka lite  grann

eftersom  pandemin  är över.

Claes  uppmuntrade  alla som  är  nyfikna  och  vill  veta  mer  om ekonomin  att  fråga  Tatti.

7) Övriga  frågor

Professorsrekrytering

Claes  tog  upp  förutsättningarna  för  professorsrekrytering.  Det  finns  en ny arbetsordning  som  ger  vissa

lättnader  vad  gäller  rekrytering.  Fakulteten  har  startat  ett  pilotprojekt  där  man  öppnar  upp  för  nya

kriterier  än de traditionella.  Som exempel  nämnde  Claes  outreachaktiviteter  och  tredje  uppgiften.  Vi får

eventuellt  möjighet  att  rangordna  meriterna  på ett  nytt  sätt.

Styrelsen  diskuterade  frågans  fördelar  och nackdelar.  Martin  betonade  att  Rysslandsstudier  är sårbara

akademiskt  eftersom  vi är  så små.  En professur  blir  avgörande  förinriktningen  på forskningen  förlång

tid  framöver.

Claes  föreslog  att  lämna  över  frågan  till  ledningsgruppen  och låta  den  ta fram  ett  utkast  som  sedan  kan

antas  i styrelsen.  Styrelsen  biföll  förslaget.

8) Nästa  sammanträde

Nästa  sammanträde  bestämdes  till  början  på november.  En Doodle  kommer  gå ut som  vanligt.

9) Avslutande

Mötet  avslutades.

Claes  informerade  om att  det  sista  veckan  i oktober  blir  oktoberfest  i biblioteket  och bjöd  in styrelsen.

Claes  Levinsson  ordf Martin  Kragh  justeringsperson




