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Tid: Kl. 10:00-12:00 
Plats: Union p 7 Samverkanshuset 

 
  

 Ärende Anmärkning 

1   Caroline Sjöberg 

RADON 180312. 
Bilaga p 1. 

2  Delmål, strategier, uppföljningskriterier 
och teknisk beskrivning för dessa 

Per Ragnarsson, Carina Henningsson 
informerar enligt bilaga om struktur och 
definitioner för uppföljning avseende delmål 
och strategier. 

Underlag. 
Bilaga p 2. 

3  Affilierade professorer Ann-Christine Edlund informerar om förslag 
på revidering av regler innan beslut.  

Rådet enas om att förslaget kan tillställas 
kanslierna för ev. synpunkter innan det 
samverkas och därefter fastställs av rektor. 

Underlag. 
Bilaga p 3. 

4  Benämningar i personalkatalogen Ann-Christine Edlund informerar om behovet 
att koppla anställda till enheter där de är 
knutna men inte är anställda. Ordföranden tar 
frågan vidare i universitetsledningen. 

5  Regel - Rekryteringsprocess vid 
anställning av lärare 

Ann-Christine Edlund informerar om regler 
som kommer gå ut på remiss till kanslierna 
med svar senast den 3 maj.  

Förslag. 
Bilaga p 5. 

6  Regler – Alkohol och andra droger Jeanette Lövqvist, Christer Åkerberg 
informerar om förslag på regler. Rådet 
diskuterar i synnerhet punkt två under avsnitt 
3 Utgångspunkter ” Användning av alkohol på 
fritiden får inte inverka på säkerhet, 
effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. ” En 
viktig lydelse samtidigt som den bör vägas 
mot hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker 
sig. 

Förslaget ska gå ut på remiss innan 
fastställande av rektor. 
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Förslag. 
Bilaga p 6. 

7  Projektledningsuppdraget till 
doktorandprojektet samt HRS4R 

Lars Nordlander om kommande interna 
utlysningarna avseende projektledare (40%) 
för ett utvecklingsprogram för 
forskarutbildningen samt projektledare för 
införande av European Charter for 
Researcher” och ”The Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers” (HRS4R) vid 
Umeå universitet. 

Annonser. 
Bilaga p 7 A-B. 

8  Kvalitetssystem utbildning mm Fredrik Georgsson informerar om 
universitetets arbete med att ta fram ett 
förslag på ett för Umeå universitet 
sammanhängande kvalitetssystem för 
utbildning på alla nivåer. Kvalitetssystemet 
ska vara integrerat i lärosätets 
verksamhetscykel och därmed följa de 
långsiktiga delmålen och strategierna inkl. 
uppföljningen av dessa.  

 

9  Projekt extern webb - lägesrapport Gunilla Stendahl, Olof Malmberg presenterar 
utkast och förslag på webbutseende och 
format. 

10  RADON:s internat 22-23 maj 2018 Caroline Sjöberg informerar om ett upplägg 
för internatet enligt följande 

22 maj 

Kl 0630-0735 Flyg från Umeå -> Arlanda 

Kl 0808-0825   Tåg Arlanda 
C -> Uppsala C (SJ, InterCity, Tåg 14) 

Kl 900-1200   Program 
(kommunikationsdirektör Pernilla Björk) 

Kl 1200-Lunch och egna besök 

Kl 19   Gemensam middag 

Övernattning Grand Hôtel Hörnan 

23 maj 

Kl 0848-0918   Tåg från 
Uppsala C -> Stockholm C (SJ, Regional, Tåg 
819) 

Kl 1000-1200   Presentation 
av UHR (avdelningschef Tuula Kuosmanen) 

Kl 1200- Lunch och egna aktiviteter 
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Kl 1440-1540 alt. 1745-1845 Flyg från 
Arlanda -> Umeå 

 

11  Presentation om GDPR Daniel Andersson hör om intresse finns för 
informationsmöte om GDPR. Rådet är eniga 
om detta och föreslår den 7 maj 08:30-09:45 
och med inbjudan ställd till kanslierna med 
personal samt förvaltningscheferna.  

 

 


