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§1

Ärende

Beslut / åtgärd

§1

Utseende av ledamot i det vetenskap-

Rektor beslutar

F 69
485/06

liga rådet för Volvos forsknings- och
utbildningsstiftelser

1 (2)

att utse Tommy Hansson till ledamot av
vetenskapliga rådet för Volvos forskningsSekreteraren föredrar förslag från det veten- och utbildningsstiftelser för tiden
skapliga rådet för Volvos forsknings- och
2008-01-01–2008-12-31.
utbildningsstiftelser, upprättat av Claes Beyer (Mannheimer Swartling Advokatbyrå)
2008-01-15.

§2
B 432
2718/05

Förslag till inbjudan av gästprofessorer för läsåret 2008/2009
Underlag: PM daterad 2008-01-28
(Therése Palmer)

Rektor beslutar, i enlighet med förslag
från Filosofiska fakulteternas gemensamma
donationsnämnd,
att inbjuda Jack Katz, University of California, att som gästprofessor inneha
Waernska professuren under sex månader
läsåret 2008/2009 samt
att inbjuda Susan Olzak, Stanford Univsersity, att som gästprofessor inneha
Waernska professuren under sex månader
läsåret 2008/2009.
Det ankommer på berörd prefekt att närmare svara för arrangemang i form av inbjudan, kontakter
med ekonomi- och personalhandläggare beträffande förordnande och arvodering samt uppgörande av definitiv budget inom ramen för anvisade medel.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

GÖTEBORGS UNIVERSITET

PROTOKOLL

Rektorssammanträde

Sammanträde 2008:3
2008-02-04

Ärende

Beslut / åtgärd

§3

Svensk Nationell Datatjänst

Rektor beslutar

B4
4423/06

Underlag: PM daterad 2008-01-29
(P-O Rehnquist)

att huvudmannaskapet för SSD fr.o.m.
2008-01-01 övergår från SFN till UFN

2

att från samma datum överförs SSD:s
ekonomiadministration till UFN
att Iris Alfredsson tillsvidare är ansvarig
för arbetsledning av SSD:s personal
att i enlighet med tidigare givet uppdrag
till Jan-Eric Gustafsson ska SSD:s verksamhet integreras i SND vilket ska vara
genomför senast 2008-06-30 samt
att i avvaktan på beslut om SND:s bemanning övergår det övergripande personalansvaret för SSD från 2008-01-01 till
den centrala personalavdelningen med Ulf
Broberg som kontaktperson.

§4
N2
1799/07

Förslag till fortsättning och organisation av Bolognaarbetet vid Göteborgs
universitet

Rektor beslutar

Underlag: PM daterad 2008-01-30
(Catharina Langendorf)

att uppdra åt Lars Gunnarsson att med
erforderligt administrativt stöd tillsvidare,
dock längst t.o.m. 2010-12-31, leda Bolognaarbetet vid Göteborgs universitet i
enlighet med kommande handlingsplan
för internationaliseringsarbetet.
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