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Tid Tisdagen den 17 april kl. 14.00  

 
Plats B 703 

 
Närvarande Benny Hjern (dekanus), ordförande, Tommy Öberg (prodekanus) och 

Björn Westberg (sekreterare). 
 

 2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar 
 
att protokoll från presidiemöten permanent skall justeras av samtliga 
ledamöter.  
 

 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. 
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Bilaga 4.1 4.1 Universitetslektor i biologi 
 
Ärendet behandlades vid Fakultetsnämndens möte 2001-03-14 och man 
beslutade då 
 
att återremittera ärendet till HLK; 
 
att som princip uttala att Fakultetsnämnden skall undvika att som 
sakkunnig utse en tidigare innehavare av den nu aktuella anställningen, i 
de fall det är fråga om en direkt ersättning av en tidigare anställd. 
 
Enligt en ny skrivelse daterad 2001-03-25 föreslår HLK nedanstående 
personer som sakkunniga för bedömning av universitetslektorat i ämnet 
biologi. Som externt sakkunniga föreslås professor Bengt Silverin, 
avdelningen för Zoomorfologi vid Zoologiska institutionen, Göteborgs 
universitet, samt professor emeritus Sam Erlinge, Ekologiska 
institutionen/Zooekologi, Ekologihuset, Lunds universitet. Som 
pedagogiskt sakkunnig föreslås professorn i pedagogik, Tomas 
Kroksmark, Luleå tekniska universitet. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar 
 
att som externt sakkunniga godkänna professor Bengt Silverin, 
avdelningen för Zoomorfologi vid Zoologiska institutionen, Göteborgs 
universitet, samt professor emeritus Sam Erlinge, Ekologiska 
institutionen/Zooekologi, Ekologihuset, Lunds universitet;  
 
att som pedagogiskt sakkunnig godkänna professorn i pedagogik, Tomas 
Kroksmark, Luleå tekniska universitet; 
 
att då ärende 4.1 har aktualiserat frågan om utseende av sakkunniga skall 
denna tas upp till principdiskussion vid Fakultetsnämndens möte den 9 
maj, 2001. 
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Bilaga 4.2 4.2 Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap 
 
Hälsohögskolan hemställer om att Fakultetsnämnden utser följande 
personer som sakkunniga för bedömning av de sökande till ett 
universitetslektorat i biomedicinsk laboratorievetenskap: Professor Karl 
G. Rosell, avdelningen för kemiteknik, Ingenjörshögskolan, Jönköping, 
och Docent Eva Ekblad, Institutionen för fysiologiska vetenskaper, 
avdelningen för neuroendokrin cellbiologi, Lunds universitet. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar 
 
att som sakkunniga för bedömning av de sökande till 
universitetslektoratet i biomedicinsk laboratorievetenskap godkänna 
Professor Karl G. Rosell, avdelningen för kemiteknik, 
Ingenjörshögskolan, Jönköping, och Docent Eva Ekblad, Institutionen 
för fysiologiska vetenskaper, avdelningen för neuroendokrin cellbiologi, 
Lunds universitet. 
 

Bilaga 4.3 4.3 Godkännande av ämnesbeteckningen arbetsterapi 
 
Odaterad skrivelse från Hälsohögskolan med hemställan att 
Fakultetsnämnden godkänner ämnesbeteckningen arbetsterapi inför 
rekrytering av universitetslektor till vakant tjänst. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar 
 
att godkänna ämnesbeteckningen arbetsterapi. 
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Bilaga 4.4 4.4 Projektanställning inom Handelsrätt 
 
IHH hemställer i en skrivelse daterad 2001-04-17 om att 
Fakultetsnämnden godkänner ämnesbenämningen Handelsrätt samt 
föreslår att Fakultetsnämnden för bedömning av jur. dr. Samuel Cavallin 
för en projektanställning i handelsrätt utser professorn i finansrätt, Sture 
Bergström, Lunds universitet, och professorn i handelsrätt, Robert 
Påhlsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar 
 
att godkänna ämnesbenämningen Handelsrätt; 
 
att som sakkunniga utse professorn i finansrätt, Sture Bergström, 
Juridiska Fakulteten, Lunds universitet, och professorn i handelsrätt, 
med inriktning mot skatterätt, Robert Påhlsson, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. 
 

Bilaga 4.5 4.5 Universitetslektor i Handelsrätt, särskilt förmögenhetsrätt 
 
IHH hemställer i en skrivelse daterad 2001-04-17 om att 
Fakultetsnämnden godkänner ämnesbenämningen Handelsrätt, särskilt 
förmögenhetsrätt för ett universitetslektorat samt föreslår att 
Fakultetsnämnden utser professorn i internationell och komparativ 
privat- och processrätt, Michael Bogdan, Juridiska Fakulteten, Lunds 
universitet, och docenten och t.f. professorn i sjö- och annan 
transporträtt, Rolf Dotevall, Juridiska institutionen, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet som sakkunniga. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar 
 
att godkänna ämnesbenämningen Handelsrätt, särskilt förmögenhetsrätt;
 
att som sakkunniga godkänna professorn i internationell och komparativ 
privat- och processrätt, Michael Bogdan, Juridiska Fakulteten, Lunds 
universitet, och docenten och t.f. professorn i sjö- och annan 
transporträtt, Rolf Dotevall, Juridiska institutionen, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. 
 

 5. Fråga om tillsättande av docentnämnd med en extern sakkunnig och 
en intern ledamot.  
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Bilaga 5.1 5.1 Mari-Ann Berg, HLK har inkommit med ansökan om att bli antagen 
som oavlönad docent i engelska. HLK tillstyrker enligt skrivelse 2001-
03-11 denna ansökan. Ärendet behandlades vid Fakultetsnämndens 
möte 2001-03-14 och man beslutade då att uppdra åt presidiet att 
besluta i ärendet efter det att Berg inkommit med föreskriven CV.  
 
Då Mari-Ann Berg nu inkommit med CV föreslår HLK att 
Fakultetsnämnden som extern sakkunnig utser professorn i engelska, 
Gunnar Persson, Institutionen för kommunikation & språk, Luleå 
tekniska universitet, och som intern ledamot professorn i pedagogik, 
Henning Johansson, VD, HLK. 
 
Fakultetsnämndens presidium beslutar 
 
att som extern sakkunnig utser professorn i engelska, Gunnar Persson, 
Institutionen för kommunikation & språk, Luleå tekniska universitet, 
och som intern ledamot professorn i pedagogik, Henning Johansson, 
VD, HLK. 
 

 8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 

 
 
 
 Björn Westberg/Katarina Harryson 
 Sekreterare i Fakultetsnämnden 


