
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) 
Rektorssammanträde Sammanträde 2008:1 
 2008-01-07 

 
Tid och plats kl. 13.00–13.15, förvaltningschefens tjänsterum, huvudbyggnaden,  

Vasaparken 

 
Beslutsfattare Pam Fredman rektor 
 

Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare 
 Per-Olof Rehnquist förvaltningschef 
 Maxim Fris vice ordförande GUS 
 

Protokollförare Camilla Ljung förvaltningssekreterare 
 

Föredragande Kristina Durgé § 1 
 Per-Erik Eriksson § 2 

 
 Ärende Beslut / åtgärd 
 

 
§ 1 
E 311 
1833/07 
 

Anställning som professor i national-
ekonomi 

Underlag: PM daterad 2007-12-13 (Kristi-
na Durgé) 

 

Rektor beslutar 

att anställa Johan Stennek som professor 
i nationalekonomi fr.o.m. 2008-02-01 och 
tillsvidare. 

 
§ 2 
B 1 
1800/07 
 

Anhållan om höjt anslag till entrepre-
nörsutbildningarna vid Handelshög-
skolan 

Underlag: PM daterad 2007-12-11 (Per-
Erik Eriksson) 

 

Rektor beslutar 

att bordlägga ärendet för vidare bered-
ning. 

 
§ 3 
E 311 
4768/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställning som gästprofessor i till-
lämpad maringeologi 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-12-19 beslutat  

att anställa Ingemar Cato som gästprofessor 
i tillämpad maringeologi fr.o.m. 2008-01-01 
och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2012-12-
31. 

Beslut har fattats av rektor efter föredrag-
ning av Anna Lindholm (PM daterad 2007-
12-12). Anställningen omfattar 50 % av hel-
tid och kommer att finansieras av ej använda 
medel som härrör från oceanografiprofessu-

Antecknas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(forts.)
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 Ärende Beslut / åtgärd 
 

 

§ 3 forts. 
 

ren och Röhsska professuren. Anställningen 
placeras för närvarande vid institutionen för 
geovetenskaper. 

 
 

§ 4 
E 311 
5101/07 
 

Anställning som gästprofessor i fysik, 
särskilt atomfysik och grundläggande 
molekylfysik 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-12-19 beslutat 

att anställa Eleanor Campbell som gästpro-
fessor i fysik, särskilt atomfysik och grund-
läggande molekylfysik fr.o.m. 2008-01-01 
och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2012-12-
31. 

Beslut har fattats av rektor efter föredrag-
ning av Anna Lindholm (PM daterad 2007-
11-26). Anställningen omfattar 25 % av hel-
tid och finansieras genom fakultetsmedel. 

 

Antecknas. 

 

§ 5 
A 10 
4979/07 

./. 
 

Beslut om delegation av beslutsbefo-
genheter till förvaltningschefen 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-12-13 beslutat 

att fastställa rektors delegation till förvalt-
ningschefen. 

Beslut har fattats av rektor efter föredrag-
ning av Anna Lindholm (PM daterad 2007-
12-13). 

 

Antecknas. 

 

§ 6 
B 6 
4613/07 

 

 

 

 

 

Inrättande av Sven Lovén centrum för 
marina vetenskaper 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-12-19, i samråd med de-
kanus för naturvetenskapliga fakulteten, be-
slutat 

att Sven Lovén centrum för marina vetenska-
per inrättas som en enhet inom Göteborgs 
universitet med organisatorisk placering vid 

Antecknas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(forts.)
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§ 6 forts. 
 

naturvetenskapliga fakulteten; enhetens eng-
elska benämning är The Sven Lovén Centre 
for Marine Sciences. 

Beslut har fattats av rektor efter föredrag-
ning av Anna Lindholm (PM daterad 2007-
12-18). 

 

 

§ 7 
G 8 
1976/07 
(jfr G8 
4981/07) 
 

Kompletterande beslut om tillämp-
ning av ECTS-skalan för betyg inom 
IT-universitetet 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-12-18 beslutat 

att komplettera beslut om tillämpning vid 
Göteborgs universitet av ECTS-betyg (G 8 
1976/07) med följande att-sats: 

att för kurser inom program inrättade 
enligt äldre bestämmelser, där program-
studierna påbörjats före 1/7 2007, är det 
möjligt att t.o.m. utgången av juni 2010, 
som komplement till ordinarie betyg, 
fortsätta att använda ECTS-skalan för 
betyg utan hänvisning till nu fastställd 
mall. 

Beslut har fattats av rektor efter föredrag-
ning av Catharina Langendorf (PM daterad 
2007-12-13). 

 

Antecknas. 

 

§ 8 
J 11 
4969/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegation till dekanus att utfärda ex-
amensbevis avseende utbildning på 
forskarnivå 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-12-20 med stöd av HF 2 
kap § 3 beslutat 

att till dekanus för berörd fakultetsnämnd 
med ansvar för aktuellt ämne, i vilket ut-
bildning på forskarnivå anordnas, delegera 
rätten att enligt HF 6 kap § 9 utfärda exa-
mensbevis för utbildning på forskarnivå; de-
legationen gäller tillsvidare och med rätt till 
vidaredelegation. 

Antecknas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(forts.)
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§ 8 forts. 
 

Beslut har fattats av rektor efter föredrag-
ning av Mats Edvardson (PM daterad 2007-
12-05). 

 
 

§ 9 
A 2 
4382/07 
 

Förlängning av mandatperiod för fö-
reståndare och två styrelseledamöter 
vid GMF 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-12-21 beslutat 

att utse Johan Rodhe till föreståndare för 
GMF för perioden 2008-01-01 och tillsvi-
dare, dock längst t.o.m. 2008-02-29. 

att utse Per Hall och Kristina Sundbäck 
till ledamöter i styrelsen för GMF för perio-
den 2008-01-01 och tillsvidare, dock längst 
t.o.m. 2008-02-29. 

Beslut har fattats av rektor efter föredrag-
ning av David Turner (PM daterad 2007-
12-20). 

 

Antecknas. 

 

§ 10 
G 11 
2566/07 

./. 
 

Budget och verksamhet avseende en-
heten för pedagogisk utveckling och 
interaktivt lärande (PIL-enheten) 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-12-21 beslutat 

att fastställa föreliggande förslag kring PIL-
enhetens verksamhet och budget (se bilaga § 
12). 

Beslutet har fattats av rektor efter föredrag-
ning av Ingela Elofsson (PM daterad 2007-
12-20). Närvarande vid beslutet var även 
Per-Olof Rehnquist. 

 

Antecknas. 
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§ 11 
B 1 
1800/07 

./. 
 

Principer rörande avräkning av presta-
tioner (helårsstudenter och helårspre-
stationer) mot tilldelat takbelopp 
fr.o.m. bå 2008 
Anmälningsärende 

Rektor har 2007-12-20 beslutat 

att i enlighet med föreliggande förslag fast-
ställa principer rörande avräkning av presta-
tioner (helårsstudenter och helårsprestatio-
ner) mot tilldelat takbelopp fr.o.m. bå 2008.

Beslut har fattats av rektor efter föredrag-
ning av Per-Erik Eriksson (PM daterad 
2007-12-19). 

 

Antecknas. 

 

§ 12 
B 5 
30/07 
 

Svar på internrevisionens rapporter 
avseende prefektuppdraget respektive 
centrumbildningar 
Anmälningsärende 

Rektor har 2008-01-02 beslutat 

att fastställa svar på internrevisionens rap-
porter avseende prefektuppdraget respektive 
centrumbildningar enligt förslag samt 

att översända svar till internrevisionen. 

Beslutet har fattats av rektor efter föredrag-
ning av Anna Lindholm (PM daterad 2007-
12-18). 

 

Antecknas. 

 

 
Vid protokollet Justeras 
   
   
   
Camilla Ljung Pam Fredman 
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