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Sektionsstyrelsesammanträde 2012-10-23
Närvarande ledamöter:

Anders Nelson, ordförande
Charlotte Andersson
Tobias Bengtsson
Emmeline Bliding
Jonas Carlsson
Martina Johansson
Mattias Nilsson,
Ulrica Åström, vice ordförande

Anmält förhinder

Frida Stranne

Övriga närvarande:

Eva-Lotta Ekström, sekreterare
Monica Wiberg, adjungerad §§

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Val av justeringsperson

Sektionsstyrelsen beslutade att utse Martina
Johansson till justeringsperson.

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg
under Övrigt:

2


3

Tid för nästa möte

Godkännande av protokoll 12-09-06
och återkoppling av pågående
ärenden
Protokollet gicks igenom och godkändes.
De bordlagda ärendena HOS Kvalitetsprogram
2012-2014 samt HOS Handlingsplan 20122013 kommer att tas upp vid ett senare möte
efter att de uppdaterats efter mötet med Högskolans kvalitetsråd.
Ärendet kursvärderingar tas upp vid nästa
möte 12-11-23.
Anders Neson informerade om att
verksamhetscheferna fått instruktioner när det
gäller det fortsatta arbetet med programutvecklingarna.
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Charlotte Andersson informerade om att de undersökt om kursinfo går att använda för att
strukturera arbetet med kursplanerna på ett
annat sätt, men det går inte ännu. Möjligtvis
längre fram när det kommit en nyare version
av kursinfo.
På alla kursplaner ska det läggas till hur kurserna examineras, detta är ett arbete som examinatorerna håller på med.
4

Meddelande och delegationsbeslut
Mbl-information har genomförts inför mötet och
de fackliga representanterna hade inga yrkanden.
Delegationsbesluten gicks igenom och lades
därefter till handlingarna.
Rekryteringen av forskningsledare till sektionens två miljöer har påbörjats och beräknas
vara klart den 1/12.
Lönesamtal kommer att påbörjas under
november.
Två utredningar om sektionens kvalitets- samt
internationaliseringsarbete har startats. Uppdragsbeskrivningarna skickas ut till styrelsemedlemmarna.
Forskningsmiljöerna på Högskolan ska
utvärderas av externa utvärderare och vara
klart under mars/april nästa år. Detta arbete
kommer att tas upp för information i sektionsstyrelsen och förslagsvis är det forskningsledarna som presenterar det.
Anders Nelson presenterade Projektet QHW
och förklarade samtidigt att rektor kommer att
vara med och finansiera detta. Viktigt att detta
blir ett projekt för hela sektionen och inte bara
för Hälsa och Vård.
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Förslag till beslut om avveckling
FHV och IR
Anders Nelson beskrev bakgrunden till förslaget om avveckling av huvudområdena. Efter att
kallelsen till sektionsstyrelsemötet skickats ut
har UN också skickat ut en skrivelse om att
sektionerna ska se över sina huvudområden.
Vid mbl-informationen inför sektionsstyrelsemötet framförde facken önskemål om att
förtydliga att FHV kommer att tas tillvara i de
Hälsopedagogiska- och Idrottsvetenskapliga
programmen även framöver.
Efter diskussion beslutade sektionsstyrelsen
att föreslå UN att huvudområdena Internationella relationer och Folkhälsovetenskap avvecklas i enlighet med tidigare förslaget i bilaga 1.

6

Examinatorer vt 2013

7.

Valberedning för att utse nytt
sektionsråd

Sektionsstyrelsen beslutade fastställa
examinatorerna för vt 2013 enligt bilaga 2.

Sektionsstyrelsen beslutade att utse följande
valberedning per capsulam:
Anette Andreasson, TA
Ann-Britt Fritiofson, TA
Christopher Kindblad
Jeanette Sjöberg
Rasmus Tornberg

8

Folkhälsovetenskap, 15 hp

9

Innovation inom hälsa och
livsstil, 7,5 hp

Sektionsstyrelsen beslutade ge Anders Nelson
på delegation att fastställa kursplanen.

Sektionsstyrelsen beslutade ge Anders Nelson
på delegation att fastställa kursplanen.
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Psykologi med inriktning
Idrott, 15 hp
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Sektionsstyrelsen beslutade ge Anders Nelson
på delegation att fastställa kursplanen.
I samband med detta ärende presenterade
Monica Wiberg UN´s checklista för utformande
av kursplaner. Beslutades att Monica gör ett
eget förslag för HOS arbete med kursplanerna
utifrån den.

11

Övrigt
Vid protokollet

Eva-Lotta Ekström
Justeras

Martina Johansson

Anders Nelson

