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Instruktion fOr samt arbetsordning och arendehantering for
Styrelsen fOr utbildningsvetenskap
Grundlaggande bestammelser om styrelsen finns i 2 kap., 5, 6 och 7§§ i h6gskolelagen. Dartill finns av universitetsstyrelsen faststalld instruktion for Styrelsen for
utbildningsvetenskap (Dnr LiU-2011-01355).
Sammantriidestider
Styrelsen ska senast fore utgangen av maj och november manad besluta om vilka
ordinarie sammantradestider som ska galla narmast foljande termin. Normalt
sammantrader styrelsen minst fyra ganger per termin. Styrelsen beslutar ocksa om
extra sammantrade. Ibradskande fall kan beslut om extra sammantrade fattas av
ordforanden.
Kallelse
Kallelse, foredragningslista och handlingar distribueras senast en vecka innan sammantradet genom 16senordsskyddad publicering pa fakultetens hemsida.
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Ledamot ar skyldig att hall a styrelsens sekreterare skriftligen underrattad om til!f<illiga
eller permanenta adressandringar (hakanjohanson@liu.se).
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Sammantriidesordning
Ledamot som inte kan delta vid styrelsens sammantrade skall snarast m6jligt meddela
detta till styrelsens sekreterare.
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Styrelsen ar enligt 2 kap 4 § i h6gskoleforordningen beslutsfor nar fier an halften av
ledam6tema/tjanstg6rande ersattare ar narvarande, bland dem ordforanden.
Vid sammantrade med styrelsen deltar normalt, ut6ver ledam6tema och tjanstg6rande
ersattare, sekreteraren samt den eller de som utsetts av ordforanden att vara foredragande. Styrelsens ersattare, kanslichef, controller samt adjungerade personer med
sakkunskap i viss fraga har riitt att narvara och yttra sig. Adjungerade personer med
sakkunskap kan vara savallarare som tjansteman.
Vid sammantrade utser styrelsen enjusterare (bland ledam6tema i turordning) att
jamte ordforande justera protokollet. Justering b6r normalt ske inom tva veckor efter
sammantradet.
Arendena i styrelsen avg6rs efter foredragning. F6redragning ar muntlig om inte
styrelsen beslutar annat.
Beslut i styrelsen sker genom acklamation, om inte omr6stning begars. Omr6stning
skall ske 6ppet i enlighet med 18§ forvaltningslagen. Utgangen bestams med enkel
majoritet. Vid lika r6stetal har ordfOranden utslagsr6st.
Ledamot som deltagit i styrelsens beslut kan enligt 19§ forvaltningslagen reservera sig
mot detta beslut genom att lata anteckna avvikande mening till protokollet.
F6redraganden och andra tjansteman som ar med om den slutliga handlaggningen utan
att delta i avg6randet har ratt att Ia avvikande mening antecknad.
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Jav
For styrelsen gal1er de bestamrnelser om jay som anges i 11§ fOrvaltningslagen. Det
ankommer pa ledamot och tjanstgorande ersattare att till ordforanden fore
sammantradet anmala forhallande som kan innebara jay.
Kallelse, foredragningslista och handlingar
Ordforanden faststaller foredragningslistans slutliga utformning. Kanslichefen ansvarar for att kallelsenjamte ovriga arendeunderlag och fOrslag till beslut distribueras till
ledamoter och ersattare i styrelsen inom foreskriven tid. Sekreteraren upprattar
kallelse och foredragningslista samt distribuerar dessa tillsammans med handlingar till
ledamoter, ersattare i styrelsen och kallade tjansteman.
Arendeberedning, beslut, utskick beslut
Arenden till styrelsens sammantraden bereds av en tjansteman (eller motsvarande)
utsedd av ordfOranden, ledningsgruppen eller kanslichefen. Arendet ska beredas i
ledningsgruppen ca tre veckor innan sammantradet. Foredragande ansvarar for att ta
fram underlag, vilket innebar att formulera och uppratta handling, samt fOrse
sekreteraren med denna i god tid, dock senast en vecka innan sammantradet. Da
arendet fOrts upp pa sammantradets foredragningslista distribueras handlingen
tillsammans med fOredragningslista enligt gallande tidsangivelser.
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Dar vaIje arende ar underlag for beslut i styrelsen skall finnas en handling som visar
beslutsdatum, beslutets innehall, att beslutet fattats av styrelsen, vilka som varit
narvarande och vem som varit foredragande. Foredragande ansvarar fOr att, i
samfOrstand med sekreteraren, revidera de eventuella andringar som styrelsen beslutat
om samt forse sekreteraren med fardigstallt beslutsunderlag inom en vecka efter
sammantradet. VaIje enskilt beslut till styrelsen skall dar sa behovs vara diariefort
senast i samband med att kallelsen och foredragningslistan faststalles. Sekreteraren
ansvarar for detta.
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Ordforanden eller den ordforanden utser (normalt den foredragande i ett enskilt
arende) ansvarar for att erforderlig information om styrelsens beslut lamnas till
berorda. Efter att styrelsens protokoll justerats, besluten undertecknats av ordforande
och foredragande tjansteman, ansvarar fOredragande fOr att besluten skickas till
styrelsens ledamoter och suppleanter, samt till sarskilt berorda av beslutet, berorda
prefekter och kansliet.
Protokoll
Sekreteraren for protokoll vid styrelsens sammantraden. Protokoll skall upprattas
skyndsamt och undertecknas av sekreteraren, justeras av ordforanden och den
justerare som utsetts. Protokollet publiceras pa hemsidan och meddelande om att detta
ar utlagt skickas inom 14 dagar efter sammantradet till styrelsens ledamoter och
ersattare, prefekter, programansvariga, kansliet samt ovriga intresserade enligt
sandlista.
Bnldskande avgoranden
am ett arende ar sa bradskande att styrelsen inte hinner sammantrada rar arendet
avgoras genom ett beslut per capsulam, vilket innebar meddelande mellan ordforanden
och ovriga ledamoter i styrelsen. am detta forfarande inte ar lampligt kan ordforanden
fatta ett delegationsbeslut om styrelsen givit sadant bemyndigande. Beslut som fattas
enligt ovan skall anmalas vid narmast fOljande styrelsesammantrade. Arende av storre
principiell vikt och/eller overgripande karaktar bor ej avgoras pa detta satt.
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Information
Ordforanden eller den ordforanden utser svarar for att vaIje led arnot far den information, viigledning och st6d som erfordras for att fullg6ra sitt uppdrag. Formema fOr
mera generell spridning av information om styrelsens beslut och arbete skall fort16pande utvecklas och vid behov foriindras.
Beslut att faststiilla denna instruktion och arbetsordning har fattats vid SUV:s
sammantriide 2012-02-07. Ibeslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordforande
samt ledam6tema Thomas Ostholm, Birgitta Plymoth, Joakim Samuelsson, Asa Ridne,
Niklas Cederwall och Linnea Boden samt tjiinstgorande ersiittama Gunnel Colnerud, Lotta
Holme, Hans Nilsson, Polly Bjork Willen och Lotta Gylling.
Diirut6ver har niirvarit ersiittama Elisabeth Eriksson, Tommy Johansson och Jesper
Thoren, fakultetskoordinator Hakan Johanson, sekreterare och fOredragande, controller Samuel Zethson och kanslichef Christina Akerlund.
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