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Närvarande 

 

 

Mohamed Chaib, Per Davidsson, Sverker Johansson, Charlie 
Karlsson, Barbro Lundin, Örjan Nilsson, Olov Olson, Ingvar L. 
Svensson, Clas Wahlbin (rektor), Björn Westberg (sekreterare) 

§ 1 Val av 
funktionärer 

Nämnden beslutar

att till mötesordförande välja Clas Wahlbin; 

att till mötessekreterare välja Björn Westberg. 

§ 2 Dagordning Nämnden beslutar

att fastställa den utsända dagordningen med tillägg av 

§ 8.2 Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerad 
anställning som professor i företagsekonomi, särskilt extern 
redovisning, och fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga till 
nämnda professur. 

§ 3 Förslag till 
rektor om 
förordnande av 
funktionärer 

 

Nämnden beslutar

att förordnande av funktionärer skall avse perioden 9707 - 9812;

att till rektor föreslå, att Olov Olson förordnas som dekanus;

att till rektor föreslå, att Mohamed Chaib förordnas som prodekanus;

att till rektor föreslå, att Björn Westberg förordnas som sekreterare.

att till ledamöter av Fakultetsnämndens presidium utse dekanus, 
prodekanus och sekreterare.

att till protokollet notera, att Olov Olson inträder som 
mötesordförande för de fortsatta förhandlingarna. 

§ 4 Information om 
fakulteten och dess 
regelsystem. 

Björn Westberg redogör översiktligt för fakulteten och dess 
regelsystem.

Nämnden beslutar

att godkänna redogörelsen; 

att tidigare för dåvarande Samhällsvetenskapliga fakulteten 
gällande tillämpningsföreskrifter och bestämmelser om doktors- och 
licentiatexamen i tillämpliga delar skall vara vägledande för 
Fakultetsnämndens verksamhet tills att nämnden har fastställt nya 
regler. 
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§ 5. Studieplan i 
företagsekonomi 
(bil. 5) 

Framställan från IHH om fastställande av studieplan i 
företagsekonomi i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion p. 
2.4.2 a.

Nämnden beslutar

att bordlägga ärendet, då ärendet är av principiell vikt och 
ledamöterna behöver kännedom om de av den tidigare 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden antagna bestämmelserna 
om doktors- och licentiatexamen. 

6. 
Sammanträdestider 
1997 

Nämnden beslutar

att hålla sammanträden med Fakultetsnämnden 970905 kl. 12-15, 
971107 kl-09-12 och 971211 kl. 10-12. 

7. 
Forskningskonferens 
läsåret 1997/98 

Nämnden beslutar

att benämningen skall vara fakultetskonferens;

att hos ledamöterna hemställa om förslag till nästkommande 
sammanträde om bolagsövergripande ämnen för fakultetskonferens 
läsåret 1997/98. 

8. Övriga frågor 

bilaga 8.1 

8.1 Skrivelse från Björn Westberg om hinder för rättsvetenskaplig 
forskning vid biblioteket.

Nämnden beslutar

att till protokollet notera, att nämnden i princip instämmer i kraven 
på beaktande av forskningens särkrav inom ramen för ett 
gemensamt högskolebibliotek. De framförda synpunkterna kan dock 
behöva beaktas för en vidare krets av anställda.

att uppdraga åt presidiet att tillställa biblioteksledningen en 
skrivelse i ärendet. 

  

bilaga 8.2 8.2 Fråga om ämnesbeteckning och inriktning för planerad 
anställning som professor i företagsekonomi, särskilt extern 
redovisning, och fråga om utseende av vetenskapligt sakkunniga till 
nämnda professur. 

 Nämnden beslutar

att godkänna ämnesbeteckningen företagsekonomi, särskilt extern 
redovisning;

att med hänvisning till de för den tidigare Samhällsvetenskapliga 
fakulteten gällande tillämpningsföreskrifterna till instruktion punkt 
2.4.5 c godkänna att sakkunnigprövning inte erfordras, då Birgitta 
Lundmark-Jönsson otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. För 
personen finns tidigare, för ämnet relevant sakkunnigprövning. 

 

 

8.3 Sammanträdeslokal

Nämnden beslutar

att uppdraga åt presidiet att till nästkommande sammanträde 
föreslå lokal för Fakultetsnämndens sammanträden. 

 

Vid protokollet Justeras

Björn Westberg Olov Olson
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