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Justerares signatur:  
 

 

Anställningsutskottet  

Datum för mötet: 2018-05-08  
 

Närvarande (beslutande): 
 
 

Lärarrepresentanter 
Sören Östlund, professor, SCI, ordförande  
Åsa Emmer, professor, CBH 
Tommy Ohlsson, professor, SCI 
Monica Lindgren, professor, ITM 
Bo Wahlberg, EECS 
 
Studeranderepresentant 
Eric Landström 

Närvarande (övriga): Katarina Bröms 
Maggi Nilsson 
Petra Rosenquist, protokollförare 
 

Frånvarande:  
 

Katja Grillner, dekanus, vice ordförande 
Johan Håstad, professor, EECS 
Sebastian Wahlqvist, studeranderepresentant 
Britt Östlund, professor, CBH  
 

 
1 § Sammanträdet öppnas 
Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
2 § Val av justeringsperson 
Bo Wahlberg utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3 § Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkänns. 
 
4 § Meddelanden och beslut 
Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som sänts ut.   
 
5 § Föregående protokoll 
Föregående protokoll är inte justerat. 
 
6 § Docentansökan i datalogi med inriktning mot datorseende 
(Josephine Sullivan) 
Dnr: VL-2017-0208 
Föredragande: Maggi Nilsson 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Josephine Sullivan har ansökt om att bli antagen som docent i datalogi med inriktning datorseende 
(Computer Science with specialization in Computer Vision). 
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Skolchefen vid Skolan för elektronik och datavetenskap (EECS) föreslår i en skrivelse att professor 
Irene Gu vid Chalmers tekniska högskola utses till sakkunnig. 
 
Anställningsutskottet beslutar enligt förslag. 
 
7 § Docentansökan i industriell ekonomi och organisation med inriktning mot finansiell 
ekonomi (Gustav Martinsson)  
Dnr: VL-2017-0223 
Föredragande: Maggi Nilsson 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Gustav Martinsson har ansökt om att bli antagen som docent i industriell ekonomi och organisation 
med inriktning mot finansiell ekonomi. 
 
Skolchefen vid Skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i en 
skrivelse att professor Andreas Stephan tekniska högskolan i Jönköping utses till sakkunnig. 
 
Anställningsutskottet beslutar enligt förslag. 
 
8 § Docentansökan i medicinsk teknologi med inriktning mot medicinsk avbildning 
(Chunliang Wang) 
Dnr: VL-2016-0175 
Föredragande: Maggi Nilsson 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Anställningsutskottet uppdrar åt docentkommittéen att särskilt förhöra sig kring den sökandes 
ledarskapsprofil (punkt 5.1 i CV-mallen). 
 
Skolchefen vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att professor Eva 
Forssell Aronsson Göteborgs universitet utses till sakkunnig. 
 
Anställningsutskottet beslutar enligt förslag. 
 
9 § Ansökan om befordran från lektor till professor (Jakob Nordström) 
Dnr: VL-2017-0215 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Katarina Bröms 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Jakob Nordström har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i Datalogi (Computer 
Science). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. 
 
Lektor till professor 
Vid bedömning av ansökan tillämpas 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt KTH:s anställningsordning 
för lärare - bilaga 1: Anställning som professor (V-2016-0106). 
 
Skolchefen vid Skolan för elektronik och datavetenskap föreslår att professor Meena Bhaskar Mahajan 
(k) vid Institute of Mathematical Science, Indien och professor Armine Biere (m) Institute for formal 
Models and Verification, Johannes Kepler University, Österrike utses till sakkunniga. 
 
Anställningsutskottet beslutar enligt förslag. 
 
10 § Förslag på sakkunniga för lektor i hållbara produktionssystem 
Dnr: VL-2017-0165 
KS-Kod: 2.5.2. 
Föredragande: Katarina Bröms 
Handlingar i ärendet har sänts ut. 
 
Det finns 23 sökande varav 3 kvinnor och 20 män till anställningen.  
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Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår att professor Anna Öhrwall 
Rönnbäck (k) vid Luleå Tekniska universitet och professor Marcus Lindahl (m) vid Uppsala universitet 
utses till sakkunniga. 
 
Anställningsutskottet beslutar enligt förslag. 
 
11 § Övriga frågor 
 
12 § Sammanträdet avslutas 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
_____________________________________ 
Petra Rosenquist 
Protokollförare 
 
 
 
 
   
Sören Östlund 
Ordförande 

 Bo Wahlberg  
Justeringsperson 

   
 
Justeringsdatum:  
 
 
 

 Justeringsdatum:  
 

 


