Protokoll, styrelsemote i Professionsforbundet,l6 oktober 2017,15.0016.15.
Lokal: Engelska Parlcen 2:2048
Narvarande: Ylva Hasselberg, Shirin Ahlback Oberg, Sverlcer Gustayson, Alexandra
Waluszewslci. Via Slcype: Inge-Bent Taljedal, Henrik Bjorck, Nicklas Neuman.
Franvarande: Magnus Nilsson, Mats Hyvonen.

Dagordnif~g
§ 1. Ordfdrande fdrklarade motet oppnat
§ 2. Till justeringsperson valdes Shirin Ahlback Oberg
§ 3. Dagordningen faststalldes
§ 5. Meddelanden:
-Rekto~~svalet i Uppsala: Ylva Hasselberg och Shirin Ahlback Oberg informerade om det
nyligen genomforda rektorsvalet vid Uppsala universitet, dar sittande rektor Eva Akesson
valdes om.
-Medlemsantal och elzonomi: Mats Hyvonen franvarande och aterlconmler med information
om medlemsantal. Alexandra rappoi-terade om ekonomin, i stort sett oforandrad. (Saldo SEK
11 888).
-RJ18 oktober, "Seminar°iuin om l~ogskoderefor°men ". Arrangeras av RJ med anledning av att
det ar 40 ar sedan hogslcolereformen genomfordes. Sverlcer Gustayson medverkar i
\
panelsamtal, rappoi~terar vid nasta styrelsemote.
-Sta~•k som en rav, Ostgotatecrteri~s fans baserczdpcc Macchi~cr~rnzaffclren. Ylva Hasselberg
medverlcade i ett panelsamtal i samband med forestallningen i Linkoping den 4 oktober, pa
temat "Varna professionerna — skydda universiteten."
§ 6. Styrning for starlca och ansvarsfillla larosaten
Utredningen som skall ska gora en samlad oversyn av universitetens och hogslcolornas
styrning, inklusive resurstilldelning. Betankande ar planerat till december 2018. Pf bevalcar,
sarslcilt forslaget att sla samman finansiering forskning/undervisning for att fordelas av
respektive larosate. Sverker Gustaysson har bjudit in Pam Fredman, utredningens ordforande,
till ett Pf medlemsmote, svar invantas.

§ 7. Externa aktorer i tjanstetillsattningar. Bordlades pa grund av Mats Hyvonens franvaro.
§ 8. Populism och professionalism, Pfs planerade event som lcommer att genomfdras vecka 5
2018. Sverker Gustayson kommer att inleda, Ylva Hasselberg och Shirin Ahlbacic Oberg
planerar. Ylva kommer att kontalcta Sulf och Shirin Uppsala Studenticar for eventuellt
samar~rangemang. Styrelsen halls informerad om planeringen via snail. Styrelsen underrattas
sa fort datum for eventet fastslagits.
§ 9. Ovriga fragor. Ylva Hasselberg informerade om Pfs lcommande Nyhetsbrev. Nicklas
Neuman har skriver om ' foretagisering' av universiteten, Ylva recenserar Leif Lewins senaste
bok, Shirin skriver ett inlagg pa temat Tillitsreformen/Styr- och resursutredningen (Strut).
§ 10. Ordforande forlclarade motet ayslutat
J steras:

Vid protokollet:

1f

j,r(
k

~

~

F°

µ

~

'~` f

~ ~
b"

Alexandra ~Waluszewslci

Shirin Ahlback Oberg
i

