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PROTOKOLL Nr 10
Sammanträde
2020-02-26

Styrelsen
Institutet för Rysslands- och
Eurasienstudier

Tid: Den 26 februari 2020 kl. 13:15-14:30
Plats: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES), Gamla torget 3, 3 vån, rum B519
Närvarande ledamöter:
Matthew Kott
Katarina Israelsson
Ann-Mari Sätre
Kaj Hobér
Martin Kragh
Karine Åkerman-Sarkisian
Semira Osmanovic
Emma Rönngren
Frånvarande ledamöter:
Anna Appelberg
Susanna Rabow-Edling
Helena Wockelberg
Ordförande:
Claes Levinsson
Vid protokollet:
Mattias Vesterlund
Sammanträdet öppnas, styrelseledamöterna hälsas välkomna.
§1 Justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Semira Osmanovic till
justeringsperson.

§2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

§3 Meddelanden
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Lokalsituationen vid Gamla Torget Kostnaderna för lokaler ger oss ett stort underskott, då
lokalutnyttjandet i nuläget ligger på 25 %. Intendenturens lokaler
har sagts upp och kommer flyttas till annan plats. Claes Levinsson
och byggnadsavdelningen föreslår att även salarna På Gamla
torget 3 (Rosa Parks, Alva Myrdal, samt studentutrymmen) sägs
upp. Detta har framkallat reaktioner från bland annat
studentorganisationerna och från institutionen för freds- och
konfliktforskning. Semira Osmanovic meddelar att problemet är att
det redan är så få studentytor och att det är problematiskt om några
få studenter bokat ett helt rum, så att man inte kan utnyttja salarna
effektivt. CL menar att det måste undersökas hur man kan
effektivisera studentytorna eller hitta nya ytor. Ju mer lokaler vi
har, desto mer måste vi betala, och lokalomkostnaderna står för en
stor del av Gamla torgets institutioners utgifter. Drakoniska
åtgärder krävs enligt CL för att komma åt problemet med
lokalkostnader, men samtidigt ska lokaler till studentföreningarna
garanteras.

-

Nytt datanät

Inga nya uppdateringar. Mötet som skulle ske med
Vasakronan flyttades till ett senare tillfälle. Mer uppdateringar
kommer under kommande möten om det finns nytt att rapportera.

-

Projektet ”Arctic Justice”

Vi har under många år haft projekt kring Arktis på IRES. Corine
Wood-Donnelly, som anställdes som postdoc för ”Arctic Justice”,
har genererat ett Horizon2020-projekt, och är nu inne i en
förhandlingsomgång. Preliminärt gäller det 6 000 000 € och 15
deltagande universitet, 11 anställningar på UU, flera av dessa på
IRES. IRES budget kommer se annorlunda ut under
nästkommande år med detta projekt. Det utökade HR-arbetet som
projektet innebär kan innebära att mer stöd behövs på HR-området.
Projektledaren för projektet kommer ge regelbundna uppdateringar
till styrelsen om projektet, eftersom det kommer röra centrala delar
av IRES verksamhet.
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Arbetsmiljöenkät 2020

§4 Verksamhetsplan 2020

§5 Ekonomi
- Bokslut 2019

Senaste arbetsmiljöenkäten var 2016. Under nästa möte ska vi även
se över våra arbetsmiljögrupper. Enkäten kommer att genomföras
under 2020.
Verksamhetsplanen skiljer sig inte från budgeten, förutom H2020projektet. Facket hade två synpunkter: vem som är skyddsombud,
samt att det ska visas hur alla är en del av verksamheten.
Styrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för 2020.
Katarina Israelsson redovisade bokslutet för 2019. Bokslutet
resulterade i en ingående balans på 1,8 miljoner kronor, ett
verksamhetsutfall på 1,4 miljoner kronor, vilket resulterade i en
utgående balans på 336 000 kronor.

§6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§7 Nästa sammanträde

Datum för nästa sammanträde blir i april eller maj.
Claes Levinsson skickar ut ett doodledokument till
styrelsemedlemmarna.

Mötet avslutas

