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Tid: Kl. 10:00-11:30 
Plats: Union p 7 Samverkanshuset 
Närvarnde: Caroline Sjöberg 

Daniel Andersson 
Ulla Sehlberg 
Peder Tjäderborn 
Per Ragnarsson 
Åsa Boily 
Chatarina Larson 
Susanne Fahlgren 
Per Höglund 
Jeanette Dareblom 
Inger Duchek 

 
 
  

 Ärende Anmärkning 

1  Föregående minnesanteckningar Caroline Sjöberg 
RADON 180917. 
Bilaga p 1. 

2  Projekt Konstnärligt Campus - 
lägesrapport 

 

Mikael Wiberg ger en lägesrapport från 
projektet där projektgruppen har en fortsatt 
diskussion kring en gemensam vision och 
målbild och identifiering av nödvändiga 
delprojekt sker. En viktig fråga är former och 
innehåll i den enkät som kommer ställas till 
berörda studenter inom området. 
Gällande enkäten önskar berörda fakulteter 
att resp. fakultetsledning får diskutera detta 
innan utskick. 
Teknisk- naturvtenskaplig fakultet framför att 
de gärna ser att de får motsvarande 
information och möjlighet att ge inspel till 
projektet som Humanistisk fakultet.  

Underlag. 
Bilaga p 2. 

3  Utredning gällande tecknande av 
musiklicenser 

Chatarina Larson informerar om att det 
uppkommit frågor huruvida Umeå universitet 
bör teckna avtalslicens med Stim/Sami/Ipfi 
för universitetets musikanvändning och vilka 
licenser som då är aktuella.  
Rådet enas om att då Umeå universitet inte 
tillhandahåller musik på något sätt till sina 
anställda har  vi inte för avsikt att teckna 
någon licens för att de anställda ska få lyssna 
på musik på jobbet. De ljudkort som finns i 
universitetets datorer skall ej användas för att 
lyssna på musik utan för att kunna nyttja de 
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datorprogram där ljudkort krävs, såsom 
videokonferenser, webmöten mm.  
En förfrågan om nyttjande av musik i 
universitetets verksamheter kommer ställas 
till institutionerna/motsvarande. 
Underlag.  
Bilaga p 3. 

4  Hantering av remisser och övriga 
dokument 

 

Rådet diskuterar hanteringen av remisser  
m.m. och enas om att framgent ska bifogad 
missiv användas som mall vid utskick. 
Exempel. 
Bilaga p 4. 

5  Fakultetsnämndernas sammansättning Rådet diskuterar fakultetsnämndernas 
sammansättning och föreslår bland annat att 
vilande suppleanter ska istället utgöras av 
gruppsuppleanter och att det är upp till 
respektive fakultet att avgöra om deras 
närvarorätt. Och om fakulteten önskar en 
suppleant till den externa ledamoten kan en 
sådan utses.   

 Övriga frågor  

6 Enkät om universitets och högskolors 
användning av lokalt beslutade 
urvalsgrunder 

Peder Tjäderborn informerar om inkommen 
enkät från Universitets- och högskolerådet 
(UHR) som har fått  i uppdrag av regeringen 
att främja och stödja universitets och 
högskolors användning av lokalt 
beslutade urvalsgrunder. Enkätfrågorna 
kommer skickas ut till kanslierna inom kort. 

 

 


