
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
 

PROTOKOLL nr 23 
 

Fakultetsnämnden 
 

2001-01-11 

 

1

Närvarande  
 
 
 

Benny Hjern (dekanus, ordförande), Kenneth Axelsson (adjungerad), 
Carina Berterö, Volker Bruns, Sverker Johansson, Tomas Karlsson 
(suppleant, enbart §§ 1 – 2), Bo Malmberg, Örjan Nilsson, Annette 
Risberg, Ann-Katrin Svensson, Ingvar L Svensson, Lars Pålsson Syll, 
Björn Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus). 
   
Mötet öppnas av dekanus från föregående mandatperiod: Benny Hjern 
 

§ 1 Dagordning 
 
bilaga 1 

Fakultetsnämnden beslutar 
 
att fastställa föreliggande dagordning, varvid ärende 8.1 behandlas 
omedelbart efter valen enligt punkt 2.  
 
att vid behandlingen av ärende 8.1 adjungera prodekanus under 
föregående mandatperiod Mohamed Chaib till Fakultetsnämndens 
sammanträde. 
 

§ 2 Val av justeringsman 
 

2.1 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att utse Carina Berterö att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 2.2 Förslag till rektor avseende utseende av dekanus och prodekanus för 
mandatperioden 2001 – 2003.  
  
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att föreslå att rektor utser Benny Hjern till dekanus 
 

 Som prodekanus föreslås Tommy Öberg och Sverker Johansson. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att med rösterna 8 för Tommy Öberg och 2 för Sverker Johansson 
föreslå att rektor utser Tommy Öberg till prodekanus. 
 



Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
 

PROTOKOLL nr 23 
 

Fakultetsnämnden 
 

2001-01-11 

 

2

 2.3 Utseende av sekreterare för mandatperioden 2001–2003. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppgifterna som sekreterare i Fakultetsnämnden under kommande år 
bör delas upp mellan en kvalificerad fakultetssekreterare och en 
assistent/sekreterare. En sådan förändring skulle innebära en mer 
kontinuerlig och snabbare handläggning av inkommande ärenden, 
fortlöpande publicering av dagordning, protokoll etc. på Högskolans 
webbplats och annan uppföljning av behandlade ärenden. Den angivna 
lösningen bör kunna genomföras inom ramen för nu utgående 
ersättning. 
 
att utse Björn Westberg till fakultetssekreterare för mandatperioden 
2001–2003. 
 

 2.4 Fakultetsnämnden beslöt 2000-09-27  
 
att förorda en förändring av Fakultetsnämndens instruktion med sikte på 
att representationen för ING skall vara likvärdig med den som gäller 
övriga fackhögskolor, d.v.s. med samma antal ledamöter i Fakultets-
nämnden.  
 
att frågan om antalet nämndeledamöter skall ingå i presidiets samlade 
översyn av Fakultetsnämndens instruktion som bör föreligga till 
sammanträdet den 6 december. 
 
att frågan om varje fackhögskola i framtiden skall vara representerad med 
2 eller 3 ledamöter och om suppleanter skall finnas skall ingå i 
översynen. 
 
att rekommendera ING att vid den förestående valproceduren utse tre 
personer för att därmed möjliggöra en kommande utökning av antalet 
ledamöter från två till tre, alternativt 2 ordinarie ledamöter med en 
suppleant. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med Fakultetsnämndens beslut 2000-09-27 adjungera 
Kenneth Axelsson, ING, till samtliga sammanträden under 
mandatperioden, om inte representationen för ING vid en senare 
tidpunkt har utökats. 
 

 3. Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden 
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 3.1 Presidiebeslut (inga protokoll som inte har behandlats av 
Fakultetsnämnden föreligger) 
 

bilaga 3.2 hämtas från 
http://www.suhf.se 

3.2 Rapporten Adjunkters forskarutbildning - beskrivning, analys och 
åtgärdsförslag från SUHF föreligger.  
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt presidiet att handlägga SUHF:s rapport Adjunkters 
forskarutbildning - beskrivning, analys och åtgärdsförslag. 
 

 4. Fråga om  
- ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som 

lektor, docent och professor samt  
- utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning 

eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom 
vetenskapsområdet. 

 
Inga ärenden föreligger. 
 

 5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och 
en intern ledamot. Inga ärenden föreligger. 
 

 
 

6. Fråga om antagning av oavlönad docent.  
 

 6.1 Ekonomie doktor Pontus Braunerhjelm, IHH, har hållit sin 
docentföreläsning ”The Determinants of Spatial Concentration. The 
manufacturing and Service Sectors in an International Perspective” den 8 
december 2000. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att antaga ekonomie doktor Pontus Braunerhjelm, IHH, som docent i 
nationalekonomi. 
 

 6.2 Ekonomie doktor Johan Wiklund, IHH, har hållit sin 
docentföreläsning över ämnet "Entreprenören: god, ond eller 
betydelselös?" den 19 december 2000. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att antaga ekonomie doktor Johan Wiklund, IHH, som docent i 
företagsekonomi. 
 

http://www.suhf.se/


Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
 

PROTOKOLL nr 23 
 

Fakultetsnämnden 
 

2001-01-11 

 

4

Bilaga 6.3.1 och 6.3.2 
fogas till protokollet 

6.3 Den sakkunnige, professor Jerry Rosenqvist, Malmö, och den interne 
ledamoten, Bengt Henoch, ING, tillstyrker, att filosofie doktor Ann-
Katrin Svensson, HLK, antas som docent i pedagogik.  
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att filosofie doktor Ann-Katrin Svensson, HLK, får hålla sin 
docentföreläsning den 23 januari kl. 13. 
 
att docentföreläsningar skall betraktas som ett praktiskt lärarprov inför 
ett akademiskt auditorium representerande hela ämnesbredden vid 
Högskolan. 
 
att i övrigt uppdraga åt presidiet att utarbeta bestämmelser för 
docentprövning. 
 

 7. Framställan om framläggande av avhandling för doktors- eller 
licentiatexamen samt utseende av fakultetsopponent, betygsnämnd och 
ordförande vid disputationen. Inga ärenden föreligger. 
 

 8. Övriga frågor 
 

Bil. 8.1 8.1 Värdering av pedagogisk meritering. Fakultetsnämnden beslöt vid sitt 
sammanträde 2000-12-06 att ta upp ärendet Värdering av pedagogisk 
meritering till behandling vid det första sammanträdet med den nyvalda 
Fakultetsnämnden 2001. Prodekanus under föregående mandatperiod 
Mohamed Chaib, som har lett en av Fakultetsnämnden utsedd 
arbetsgrupp i ärendet, föredrar förslag till ställningstagande. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppdraga åt arbetsgruppen att med ledning av Fakultetsnämndens 
diskussion till presidiet överlämna ett reviderat förslag avseende 
Bestämmelser för värdering av pedagogiska meriter för fastställande. 
 
att de fastställda Bestämmelserna för värdering av pedagogiska meriter alltid 
skall tillställas de sakkunniga i anställnings-, befordrings- och 
docentärenden. 
 
att uppdra åt presidiet att arrangera en ett informationsmöte om 
Bestämmelserna för värdering av pedagogiska meriter för rekryterings-
kommittéer och motsvarande vid fackhögskolorna. 
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 8.2 Sammanträdestider 2001 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att 2001 års sammanträden med Fakultetsnämnden skall äga rum 21/2, 
14/3, 9/5, 29/8, 17/10 och 21/11, i samtliga fall kl. 15.00 – 17.00. 
 

 8.3 Beredning av förslag till hedersdoktorer att installeras i samband med 
kommande professorsinstallation och/eller doktorspromovering. 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppdraga åt presidiet att bereda förslag till hedersdoktorer att 
installeras i samband med kommande professorsinstallation och/eller 
doktorspromovering. 
 

 8.4 Fakultetskonferens 2001-03-01 - - 02 på Toftaholm Herrgård. 
Fakultetsnämnden beslöt 2000-09-27 att uppdraga åt presidiet att 
utarbeta ett förslag till konferensprogram för 2001 års fakultetskonferens 
med inriktning på en belysning av forskarutbildningen vid 
fackhögskolorna i Jönköping i ett internationellt perspektiv. Frågan 
aktualiseras av att Vetenskapsakademien i sin skriftserie Documenta har 
publicerat ”Svensk forskarutbildning i internationell belysning”, se 
http://www.kva.se/sve/pg/publikationer/rapport/samdoc70.html 
 
Fakultetsnämnden beslutar 
 
att uppdraga åt presidiet att fastställa konferensprogrammet för 2001 års 
fakultetskonferens med ledning av Fakultetsnämndens diskussion. 
 
att särskilda inbjuda hedersdoktorn vid Högskolan Gösta Gunnarsson till 
2001 års fakultetskonferens. 
 

Vid protokollet Justerat enligt till originalet bifogad e-post  
 
 
 
 
Björn Westberg                                Benny Hjern            Carina Berterö 


