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Mohamed Chaib (prodekanus, ordförande), Sofia Axelsson, 
Per Davidsson, Benny Hjern, Sverker Johansson, Charlie 
Karlsson, Barbro Lundin, Ingvar L. Svensson, Clas Wahlbin 
(rektor), Björn Westberg (sekreterare) 

§ 1 Dagordning Nämnden beslutar

att fastställa den utsända dagordningen med tillägg av 
punkterna 

8.3 Skrivelse från IHH om rätt att utfärda doktorsexamen i 
informatik,

8.4 Effekterna av statens ökade satsning på forskarutbildning 
för HJ:s vidkommande, och

8.5 Fakultetsnämndens roll vid fastställande av inriktning av 
forskningen vid HJ. 

§ 2.1 

Val av 
justeringsman 

Nämnden beslutar

att till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll utse Sverker Johansson. 

2.2 Förslag till 
dekanus 

Förslag att föreläggas rektor avseende för återstående 
mandatperiod, d.v.s. t.o.m. utgången av år 2000.

Nämnden beslutar

att med acklamation föreslå rektor att utse Benny Hjern till 
dekanus för återstående mandatperiod, d.v.s. t.o.m. 
utgången av år 2000.

att i konsekvens därmed föreslå rektor, att prodekanus 
mandatperiod förlängs t.o.m. utgången av år 2000.

att förlänga sekreterarens mandatperiod t.o.m. utgången av 
år 2000. 

§ 3 
Anmälningsärenden 

 

Anmälan av dekanusbeslut och presidieärenden.

Nämnden beslutar

att till protokollet notera, att Clas Wahlbin meddelar, att 
medel har avsatts för 1998 års fakultetskonferens. 

4. Fråga om 
ämnesbeteckning 
m.m. 

4. Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerade 
anställningar som lektor, docent och professor. 
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bilaga 4.1 4.1 Skrivelse från IHH 1997-12-19 föreligger avseende 
ämnesbeteckning och inriktning för professur i 
nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi, och fråga 
om, med hänvisning till de för fakulteten gällande 
tillämpningsföreskrifterna till instruktion punkt 2.4.5 c, 
godkännande att sakkunnigprövning inte erfordras, då 
professor Bo Södersten otvetydigt uppfyller kraven på 
behörighet. För personen finns tidigare, för ämnet relevant 
sakkunnigprövning. 

 Nämnden beslutar

att godkänna ämnesbeteckning och inriktning för professur i 
nationalekonomi, särskilt internationell ekonomi, och med 
hänvisning till de för fakulteten gällande 
tillämpningsföreskrifterna till instruktion punkt 2.4.5 c, 
godkänna att sakkunnigprövning inte erfordras, då professor 
Bo Södersten otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. För 
personen finns tidigare, för ämnet relevant 
sakkunnigprövning. 

5. Utseende av 
vetenskapligt 
sakkunniga 

5. Fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga för 
prövning av anställning eller befordran inom ramen för 
befintlig anställning inom vetenskapsomrÂdet. Inga ärenden 
föreligger. 

6.1 Tillsättande av 
docentnämnd 

 

 

 

 

 

 

6.2 Antagning av 
oavlönad docent 

6.1 Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern 
sakkunnig och en intern ledamot. Från Roland S. Persson 
föreligger ansökan om att bli antagen som s.k. oavlönad 
docent (bilaga 6.1 till protokoll 1997-11-12). 

Nämnden beslutar

att avvisa ärendet, då i Fakultetsnämndens instruktion p. 
2.4.3 angivna underlag inte har tillställts nämnden.

Fråga om antagning av oavlönad docent. Inga ärenden 
föreligger. 

7. Framläggande 
av avhandling för 
doktors- eller 
licentiatexamen 

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

Nämnden beslutar

att till protokollet notera, att Anders Melander har avlagt 
doktorsexamen i företagsekonomi vid IHH 1997-12-19. 

8. Övriga frågor  

 8.1 Sammanträdestider våren 1998. Förslag: 11/2, 8/4 och 
13/5, i samtliga fall kl. 10.00 - 12.00.

Nämnden beslutar

att fastställa sammanträdestiderna våren 1998 till 11/2, 8/4 
och 13/5, i samtliga fall kl. 15.00 - 17.00. 

bilaga 8.2 8.2 Inbjudan till symposium "Industriarvet i fokus. 
Utbildnings- och forskningsbehov." föreligger.

Nämnden beslutar

att lägga inbjudan till handlingarna. 
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bilaga 8.3 8.3 Skrivelse från IHH 1998-01-07 om rätt att utfärda 
doktorsexamen i informatik föreligger. I 
tillämpningsföreskrifterna till Fakultetsnämndens instruktion 
p. 2.4.2 a framhålls: " Regeringen fastställer i enlighet med 
lag om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792), i vilka 
ämnen Högskolan skall ha rätt att utfärda doktorsexamen och 
licentiatexamen. Initiativ till nya examensämnen kan tas av 
en högskoleenhet genom till rektor ställd skrivelse. Sådan 
framställan inlämnas till fakultetsnämnden för yttrande, vilket 
bifogas skrivelsen till rektor." 

Nämnden beslutar

att godkänna IHH:s framställan. 

 8.4 Effekterna av statens ökade satsning på forskarutbildning 
för HJ:s vidkommande.

Nämnden beslutar

att ge presidiet i uppdrag att bevakas ärendet. 

 8.5 Fakultetsnämndens roll vid fastställande av inriktning av 
forskningen vid HJ. Clas Wahlbin redogör för styrelsens 
behandling av ärendet.

Nämnden beslutar 

 att till protokollet notera, att styrelsens beslut i december 
1997 kommer att 

 tillställas Fakultetsnämnden för yttrande. 

  

 9. Rapport avseende icke avslutade eller avrapporterade 
ärenden eller från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
övertagna ärenden, som inte i annan ordning har upptagits till 
behandling.

9.1 Nämnden beslöt 970402 (punkt 3)

att uppdraga åt Björn Westberg att undersöka möjligheterna 
till en hemsida på Internet för presentation av fakulteten och 
dess verksamhet innefattande en förteckning på medlemmar.

Nämnden beslutar

att understryka, att HJ:s hemsida måste givas en sådan 
utformning, att information om forskning vid Högskolan blir 
direkt tillgänglig.

att uppdraga åt presidiet att genom skrivelse eller på annat 
sätt aktualisera frågan. 

 Fakultetsnämnden beslutar 

att godkänna innehållet forskningsinformationen enligt 
bilagda förslag från Ulf-Göran Nilsson, vilket har utarbetats 
inom ramen för det s.k. Safariprojektet. Presidiet har 1997-
12-17 understrukit, att basuppgifter i form av adresser etc. så 
långt möjligt bör hämtas från en generell databas vid 
Högskolan för att därmed underlätta uppgiftslämnande och 
fortlöpande uppdatering. Alla basuppgifter bör lämnas på ett 
språk, i normalfallet svenska. Texter på engelska och andra 
språk bör översättas automatiskt. I Högskoleverkets 
inledande förteckning över universitet och högskolor bör 
förutom HJ även HLK, IHH och ING vara direkt sökbara.

att Fakultetsnämndens hemsida (webbplats på Internet) bör 
innehålla en fullständig regelsamling (instruktion med 
tillämpningsföreskrifter och bestämmelser för doktors- och 
licentiatexamen) samt mallar, förlagor och blanketter för 
sådana ärenden som fortlöpande behandlas av nämnden; 
förteckning över medlemmar i fakulteten med direkt tillgång 
till forskningsinformation; förteckning över ledamöter i 
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Fakultetsnämnden; Fakultetsnämndens dagordningar och 
protokoll; samt dokumentation avseende fakultetskonferenser.

att hos rektor hemställa om 20 000 kr för utvecklande av 
Fakultetsnämndens hemsida inklusive datormässig spikning 
av doktors- och licentiatavhandlingar;

att om medel ställs till förfogande uppdraga åt Ulf-Göran 
Nilsson att utföra uppdraget. 

 

Vid protokollet Justeras

Björn Westberg Mohamed Chaib, 
Sverker Johansson
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