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Anställningsutskottet

Anställningsutskottet (per capsulam)
Datum för mötet:

2018-08-29

Närvarande (beslutande):

Lärarrepresentanter
Sören Östlund, professor, SCI, ordförande
Åsa Emmer, professor, CBH, ej § 7
Johan Håstad, professor, EECS
Monica Lindgren, professor, ITM, ej § 6
Tommy Ohlsson, professor, SCI
Bo Wahlberg, professor, EECS
Britt Östlund, professor, CBH
Studeranderepresentanter
Eric Landström

Närvarande (övriga):

Kia Vejdegren, protokollförare

Frånvarande:

Katja Grillner, dekanus, vice ordförande
Sebastian Wahlqvist, studeranderepresentant

1 § Fråga om jäv
Åsa Emmer har anmält jäv i § 7 och Monica Lindgren har anmält jäv i § 6 och de deltar ej i beslutet i de
aktuella ärendena.
2 § Val av justeringsperson
Johan Håstad utses att jämte ordföranden justera protokollet.
3 § Godkännande av föredragningslista
Till dagens sammanträde har endast två ärenden inkommit. Ordförande beslutade därför vid
beredningen om ett per capsulam förfarande. Föredragningslistan godkänns.
4 § Meddelanden och beslut
Inga beslut har sänts ut.
5 § Föregående protokoll
Föregående protokoll är inte justerat.
6 § Docentansökan i industriell arbetsvetenskap (Kristina Palm)
Dnr: VL-2017-0220
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Monica Lindgren har anmält jäv och deltar ej i beslutet.
Kristina Palm har ansökt om att bli antagen som docent i Industriell arbetsvetenskap (Industrial Work
Science). Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i en skrivelse att
professor Jan Johansson vid Luleå tekniska universitet utses till sakkunnig.
Justerares signatur:
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Ärendet har tidigare bordlagts i väntan på en mer utförlig motivering till docenturens nytta för KTH.
Begärd komplettering har därefter inkommit.
Anställningsutskottet beslutar enligt förslag.
§ 7 Docentansökan i kemi med inriktning mot oorganisk materialkemi (Ute Cappel)
Dnr: VL-2018-0071
Handlingar i ärendet har sänts ut.
Åsa Emmer har anmält jäv och deltar ej i beslutet.
Ute Cappel har ansökt om att bli antagen som docent i kemi med inriktning mot oorganisk
materialkemi (Chemistry with specialization in Inorganic Materials Chemistry). Skolchefen vid Skolan
för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) föreslår i en skrivelse att professor Ulrich Häusserman vid
Stockholms universitet utses till sakkunnig.
Anställningsutskottet beslutar enligt förslag.
§ 8 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 9 Sammanträdet avslutas
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.
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