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Val av justerare
Karin 011inger utses att tillsammans med ordfcirande och rektor justera protokollet.

2

Faststlillande av fOredragningslistan
Styrelsen beslutar faststalla det utsanda fcirslaget till fciredragningslista.

3

Anmlilningar,

meddelanden,

fOregaende protokoll

Protokollet laggs till handlingarna.

4

Rektor rapporterar
•
•

•

•
•

5

Halsar valkommen till nyinvigda Universitetsklubben.
Chefsdagen den 28 november hade fokus pa "det pedagogiska spranget". Det fanns ett stort engagemang i amnet och
deltagandet i chefsdagen var rekordstort. Ledarskapspriset delades under dagen ut till Kajsa Andersson, ISV.
De tva LiU foass Johanna Rosen och David Engblom har blivit utsedda till Wallenberg Research Fellows. Arbetet med
nomineringar till nasta omgang har paborjats.
Information om forskningsbidrag fran Formas och FAS.
En delegationsresa planeras till Moi University och University of Nairobi i Kenya i februari.

En ny strategikarta

fOr Linkopings universitet

LiU-20 12-0 I 028

Foredragande: Helen Dannetun
Rektor gar igenom arbetet med strategikartan. Arbetet har karaktariserats av stort engagemang i hela verksamheten. Det slutliga f6rslaget till strategikarta presenteras och styrelsen diskuterar indikatorerna
samt nagra ordval.
Universitetsstyrelsens beslutar att godkanna fcirslaget till strategikarta efter nagra redaktionella andringar.
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6

Kvalitetsutvecklingsprogram
fOr utbildning 2013 och uppdrag
till rektor om reviderat program fOr kvalitetsslikring och kvalitetsutveckling fOr perioden 2013-2016
Foredragande:

LiU-20 12-0 1985

Karin FaIth-Magnusson

Kvalitetsutvecklingsprogrammet
maste omarbetas och anpassas till
den nya strategikartan och ti II vissa forandringar i Hogskoleverkets
system for kvalitetsutvarderingar.
Universitetsstyrelsen beslutar att godkanna forslaget att fOrlanga kvalitetsutveckfiiig"sprogrammet att galhiaven under 2013 och uppdrar at
rektor att genom fOra en redaktionelloversyn av det befintliga programmet.

7

Direktiv om det framtida utbildningsutbudet
ning till universitetets skilda campus

och dess fOriligg-

LiU-20 12-02071

Foredragande: Mats Arwidson
Mats Arwidson presenterar direktivet. Styrelsen betonar i den efterfOljande diskussionen att fragestallningarna ar omfattande och understryker betydelsen av en nara verksamhetsdialog.
Universitetsstyrelsen beslutar enligt forslag med en redaktionell andring i arenderubriken enligt fOljande: Direktiv om detframtida utbildnings- ochforskningsutbudet
och dessf6rldggning till universitetets skilda campus.
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8

Anstallningsordning

vid Linkopings universitet - and ring

LiU-20 12-0 1933

Foredragande: Randi Hellgren
Randi Hellgren presenterar fOreslagna andringar i Linkopings universitets anstallningsordning. Andringarna motiveras i fOrsta hand av
regeringens faststallande av villkor for behorighet oeh anstallningstid
fOr anstallning fOr meritering i hogskolefOrordningen. Forslaget innehaller vidare ett antal andringar av redaktionell karaktar.
Det papekades att det borde vara meriterande med internationell erfarenhet exempelvis postdoeanstallning vid ett utIandskt universitet i
sam band llled rekrytering till anstallning som bitradande lIniversitetslektor.
Universitetsstyrelsen beslutar enligt forslag efter nagra redaktionella
andringar oeh lIppdrar vidare at rektor att gora en vardering av om
internationell erfarenhet vid rekrytering till anstallning som bitradande universitetslektor ska fOras in i anstallningsordningen.

9

Information till universitetsstyrelsen om rektors beslut avseende
riktlinjer fOr riskhantering vid Linkopings universitet

LiU-20 12-0 I029

Foredragande: Christer Ekl6f, Ann Holllliid
Christer Ekl6f oeh Ann Holmlid informerar om frallltagna riktlinjer
fOr riskhantering vid Linkopings universitet. Riktlinjerna har tagits
fram efter Riksrevisionens papekande att dokulllentationen om den
interna styrningen oeh kontrollen inte ar tillfredsstallande. Ekonolllistyrningsverkets riktlinjer har legat till grund fOr arbetet.
Universitetsstyrelsen
lingarna.

10

lagger rapporten med godkannande till hand-

Forslag till agaranvisningar
AB fOr 2013

fOr Linkopings universitet Holding

LiU-2012-020S2

Foredragande: Goran Hessling
Universitetsstyrelsen
ell andring.

beslutar enligt forslaget efter nagon redaktion-
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II

Revisionsplan

fOr Linkopings universitet fOr 2013

LiU-20 12-02045

Foredragande: Margareta Fallsvik
Margareta Fallsvik redogor fOr revisionsplanen och styrelsens diskuterar vilka de prioriterade omradena fOr internrevisionen under 2013

ar.
Universitetsstyrelsen beslutar att godkanna revisionsplanen med fOljande prioriterade omraden:
•
•
•
•

Investeringsprocessen
Institutionsgranskning
Informationssakerhet - systemfOrvaltning
Miljoledningssystem

Universitetsstyrelsen forutsatter vidare aU rektor under 2013 i sarskild ordning aterkommer med en rapport rorande rekryteringsprocessen. (Jam fOr punkt 5.1 i forslaget till Revisionsplan.)

12

Strategi och handlingsplan

fOr Iika villkor 2013

Foredragande: Karin Faith-Magnusson,
Ljungemyr

Li U-20 12-02028

Kristina Karlsson, Kristin

a) Kristin Ljungemyr redogor for uppfOljningen av arbetet med
lika villkor under 2012. De planerade iltgarderna i handlingsplanen ar genom fOrda eller paborjade.
b) Kristina Karlsson redogor for kommande ars strategi och
handlingsplanen. Fokus fOr de centrala koordinatorernas arbete kommer att ligga pa utbildningsinsatser i verksamheten.
Detta tar till fOljd aU andra punktinsatser kommer aU dras ner
pa. I handlingsplanen fOr 2013 Iyfts aven andra verksamheter
inom Linkopings universitet som bidrar till arbetet med lika
villkor fram.
Universitetsstyrelsens noterar informationen om uppfoljningen av
arbetet under 2012 och beslutar att godkanna strategi och handlingsplanen for lika villkor 2013.
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13

UppfOljning av universitetsstyrelsens
2011 tom november 2012

beslut fr

0

m november

USP2012-6.13

Foredragande: Kent Waltersson
Universitetsstyrelsens diskuterar form en for uppfOljning av besluten
och onskar att beslut som inte blivit implementerade tydliggors mer.
Universitetsstyrelsen
handlingarna.

14

lagger uppfoljningen med godkannande till

Anvandning av molntjanster - aterrapportering

LiU-20 12-00700

Foredragande: Joakim Nejdeby
Joakim Nejdeby informerar muntligen om vilka molntjanster som
har borjat anvandas. LiU anvander nu Box via SUNET och Microsoft 365. Det pagar aven en utredning om Survey and Report via
SUNET. lnformationssakerhetspolicyn ses nu over och ett regelverk
upprattas med rekommendationer for anvandning av olika tjanster.
Un iversitetsstyrelsen noterar in formationen.

15

Informationssakerheten

i den tekniska miljon

LiU-2011-00440

Foredragande: Joakim Nejdeby
En inventering som har genomfOrts har funnit 571 informationstillgangar vid Linkopings universitet. Riskanalyser har genom fOrts och
handlingsplaner, som kommer att genomforas under 2013, har upprattats. Handlingsplanerna kommer darefter att uppdateras arligen.
Universitetsstyrelsens

noterar informationen.
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16

Fordjupad redovisning av balanserad kapitalfOriindring och
ofOrbrukade bid rag

LiU-20 12-00695

Foredragande: Agneta Frode Blomberg, Lena Tornborg
Agneta Frode Blomberg lamnar en fOrdjupad redovisning med ledning av utsant material. Styrelsen diskuterar och finner att de ofOrbrukade bidragen kan verka som en buffert och fOrsakring for framtida kostnader. For de oforbrukade bidragen Finns krav pa dokumentation av ataganden fOr att de ska fa bokfdras som bidrag.
Niclas Soor och Oskar Lyding framfOr att det ur ett studentperspektiv
ar frustrerande att se att det Finns grundutbildningspengar vid vissa
utbildningar som inte anvands, nar det Finns andra utbildningar som
har samre ekonomi.
Universitetsstyrelsen lagger den fOrdjupade redovisningen med godkannande till handlingarna.

17

Linkopings universitets arbetsordning

2013

LiU-20 12-02056

Foredragande: Goran Hessling
Goran Hessling informerar om foreslagna andringar i arbetsordningen. Universitetsstyrelsen beslutar att godkanna arbetsordningen for
2013.

18

Universitetsstyrelsens

arbetsplan 2013

USP 2012-6.18

Foredragande: Maria Hoffstedt
Universitetsstyrelsen

19

godkanner arbetsplanen.

Ovriga fragor
Per-Erik Ellstrom och Lars Hultman avtackas fOr sitt arbete i styrelsen.
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