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PROTOKOLL Nr 16
Sammanträde
2021-12-01

Styrelsen
Institutet för Rysslands- och
Eurasienstudier

Tid: Den 1 december 2021 kl. 13:00-15:00
Plats: Akvariet, Gamla torget 3, samt Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67813232726
Närvarande ledamöter:
Kaj Hobér
Katarina Israelsson
Matthew Kott
Martin Kragh
Dilshod Safarov
Emma Rönngren
Ann-Mari-Sätre
Helena Wockelberg
Karine Åkerman-Sarkisian
Frånvarande ledamöter:
Ordförande:
Claes Levinsson
Vid protokollet:
Mattias Vesterlund
Sammanträdet öppnas, styrelseledamöterna hälsas välkomna.
§1 Justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Matthew Kott till
justeringsperson.

§2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen, med förändringen att
§5 och 6 flyttas och istället blir §3 och 4, samt att §3 och 4 istället
blir § 5 och 6.
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§3 Valberedningens tid
Föredragande: Stefan Hedlund

Då Claes Levinsson är på förslag lämnar han mötet under denna
och nästkommande punkt.
Stefan Hedlund redogjorde för valberedningens arbete under
hösten. Arbetet började med att utreda vilka medarbetare på IRES
som var formellt möjliga som prefekt, för att därefter utreda vilka
som även var villiga. Dessa intervjuades därefter för att utröna hur
de ser på uppdraget, samt hur de ser på övriga villiga kandidater.
Valberedningen har frågat samtliga medarbetare och studenter på
IRES om åsikter vad gäller prefektval; svarsfrekvensen bland
personalen har varit hög, bland studenterna betydligt lägre.
Förtroendet för att Claes Levinsson ska fortsätta som prefekt är
högt bland medarbetarna på IRES. Valberedningen har även
kontinuerligt varit i kontakt med dekanen på samhällsvetenskapliga
fakulteten genom hela processen.
Valberedningen föreslår att Claes Levinsson får förnyat förtroende
som prefekt för nästa mandatperiod, och han har även förklarat sig
villig att åta sig detta.

§4 Prefektval
Föredragande: Stefan Hedlund
§5 Meddelanden
- Professorsrekrytering

Efter en kort diskussion beslutar styrelsen medelst acklamation
att välja Claes Levinsson till prefekt för kommande mandatperiod
Styrelsen uppdaterades om arbetet med professorsrekrytering. Det
tar tid eftersom processen ska förankras internt på IRES och
gentemot fakultetens behov och krav. Den diskussionen har gått
bra. Det har diskuteras hur bred eller snäv inriktning det bör vara
på utlysningen. Ämnesinriktningen på professuren kommer vara
bred: Euroasiatiska studier inom samhällsvetenskap. Med den
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inriktningen når vi vår målgrupp både nationellt och
internationellt. Forskning inom området är där vi snävar av
utlysningen till något som passar IRES. Där har två områden
identifierats: Sociala och politiska förändringar i regionen, samt
Politiska regimer och demokratisering. I övrigt är
arbetsuppgifterna för den nya professorn liknande som andra
professorer vid universitetet: undervisning, handledning, planering
och ledning av forskningsprojekt, mm. Ett annat särskilt krav är
kunskaper i ryska.
Arbetet med att hitta sakkunniga har redan börjat. Preliminärt vill
IRES ha åtminstone en sakkunnig från Sverige, alternativ Norden,
samt en från Nordamerika.
Det diskuterades vilka bedömningskriterier som används för
rekryteringen, exempelvis vad gäller bibliometriska system och
DORA-deklarationen. Kriterierna sätts av fakulteten och
rekryteringsgruppen, och man tar ett samlat grepp om den
sökandes forskning. Uppsala universitet har en bra linje kring
detta, och det mesta som den sökande har gjort hamnar i den
samlade bedömningen.
Utlysningen sker i närtid, förhoppningsvis innan årsskiftet.
§6 Ekonomi
- Information rörande budget 2022

Budgetarbetet pågår, alla siffror är ännu inte klara. Ett uppkommet
problem som berör IRES är att samhällsvetenskapliga fakulteten
har beslutat att reducera sitt bidrag till Uppsala Forum för
demokrati fred och rättvisa från 1,3mkr till 0,5mkr, vilket påverkar
Mattias Vesterlunds anställning. IRES kommer att anställa Mattias
Vesterlund på 80% istället för tidigare 50% från och med 1 april
2022, samtidigt som hans anställning på Uppsala Forum minskas
från 50% till 20% med anledning av Uppsala Forums nya
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budgetsituation. Det här är något som vi måste ta höjd för under
nästa verksamhetsår, bland annat genom att se över en del fasta
kostnader och driftkostnader. Detta för att ha ett bättre utgångsläge
inför budgeten för 2023.
Vad gäller budgeten för 2022 planeras det att fortsätta
verksamheten som innan Covid-19. Det finns utrymme för en
satsning på 1-2 postdoktorer utöver professorsrekryteringen. En av
postdoktorerna bör ligga nära den nya professorn ämnesmässigt för
att ge en bra start för båda rekryteringarna. Det har även
diskuterats om biträdande lektorat med fakulteten, där fakulteten
gärna ser att man anställer en sådan tillsammans med en annan
institution. Det skulle innebära forskning på den ena institutionen
och undervisning på den andra. Det finns möjlighet till
medfinansiering från fakulteten om IRES kommer med ett bra
förslag tillsammans med en annan institution.
Budgeten låses den 15 december, och det ser bra ut. Det blir lite
medel tillgängliga på grund av medarbetare som slutar, samt att vi
hyrt ut en sal till institutionen för freds- och konfliktforskning, som
de tar över permanent från nästa termin. På utbildningssidan är det
undermålig transparens gentemot institutionen för informatik och
media, men vi har nu fått in underlag om lönemedel, men från
IRES sida har vi ingen insyn i deras arbete. Därutöver har de en
OH på 80% som kostar pengar. Det är också svårt att sätta en
prislapp på all administration som sker från IRES vad gäller
Mastersprogrammet.
Matthew Kott ansåg att man bör prioritera två postdoktorer,
eventuellt på bekostnad av annat. Styrelsen instämmer i detta, men
med reservationen att man måste veta vad det skulle gå ut över
innan ett beslut tas.

