








Bilaga § 9 
2015-09-09 

 
Högskolan i Gävle      
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) 
2015-09-09 
 
 
 
Ärende  
Docentutskott  
 
Det har inkommit en ansökan om antagning som oavlönad docent i ämnet vårdvetenskap från Martin 
Salzman-Eriksson. 
 
Enligt nämndens riktlinjer för denna process ska nämnden utse ett docentutskott om tre 
docentkompetenta personer som: 

1. Granskar ansökan och tillhörande handlingar. 
2. Kontaktar och föreslår en (1) sakkunnig och en reserv. 

 
Följande personer har tillfrågats och tackat ja att ingå i docentutskottet: 

1. Prof. Marianne Carlsson, vårdvetenskap  
2. Prof. Gloria Macassa, folkhälsovetenskap  
3. Docent Marja-Leena Kristofferzon, vårdvetenskap 

 
Om nämnden godkänner förslag till docentutskott kommer utskottet att granska handlingar och 
ansökan samt presentera förslag på sakkunnig till nämnden ordförande. Nämndens ordförande utser 
sakkunnig. 
 
Kostnad belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter och 6 h för utskottets 
sammankallande/ordförande. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildnings- och forskningsnämnden föreslås besluta  
 
-att till docentutskott utse: 

1. Prof. Marianne Carlsson vårdvetenskap  
2. Prof. Gloria Macassa, folkhälsovetenskap  
3. Docent Marja-Leena Kristofferzon, vårdvetenskap 

 
-att kostnaden belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter  
och 6 h för utskottets ordförande. 
-att docentutskottet inom sig utser sammankallande/ordförande 
-att docentutskottet till Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande presenterar förslag på 
sakkunnig  
-att docentutskottet föredrar ärendet i Utbildnings- och forskningsnämnden inför beslut om 
rekommendation till rektor att anta den sökande som oavlönad docent  



Bilaga § 10 
2015-09-09 

 
Högskolan i Gävle      
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) 
2015-09-09 
 
 
 
Ärende  
Docentutskott  
 
Det har inkommit en ansökan om antagning som oavlönad docent i ämnet matematik från Xiaoqin 
Wang. 

 
Enligt nämndens riktlinjer för denna process ska nämnden utse ett docentutskott om tre 
docentkompetenta personer som: 

1. Granskar ansökan och tillhörande handlingar. 
2. Kontaktar och föreslår en (1) sakkunnig och en reserv. 

 
Följande personer har tillfrågats och tackat ja att ingå i docentutskottet: 

1. Prof. Yury Shestopolov, matematik  
2. Prof. Rolf Källström, matematik  
3. Dr. Anders Johansson, matematik 

 
Om nämnden godkänner förslag till docentutskott kommer utskottet att granska handlingar och 
ansökan samt presentera förslag på sakkunnig till nämnden ordförande. Nämnden ordförande utser 
sakkunnig. 
 
Kostnad belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter och 6 h för utskottets 
sammankallande/ordförande. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildnings- och forskningsnämnden föreslås besluta  
 
- att till docentutskott utse: 

1. Prof. Yury Shestopolov, matematik  
2. Prof. Rolf Källström, matematik  
3. Dr. Anders Johansson, matematik 

 
 

-att kostnaden belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter  
och 6 h för utskottets ordförande. 
-att docentutskottet inom sig utser sammankallande/ordförande 
-att docentutskottet till Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande presenterar förslag på 
sakkunnig 
-att docentutskottet föredrar ärendet i Utbildnings- och forskningsnämnden inför beslut om 
rekommendation till rektor att anta den sökande som oavlönad docent 



Bilaga § 11 
2015-09-09 

 
Högskolan i Gävle      
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) 
2015-09-09 
 
 
 
Ärende  
Docentutskott  
 
Det har inkommit en ansökan om antagning som oavlönad docent i ämnet företagsekonomi från Maria 
Fregidou-Malama 

 
Enligt nämndens riktlinjer för denna process ska nämnden utse ett docentutskott om tre 
docentkompetenta personer som: 

1. Granskar ansökan och tillhörande handlingar. 
2. Kontaktar och föreslår en (1) sakkunnig och en reserv. 

 
Följande personer har tillfrågats och tackat ja att ingå i docentutskottet: 

1. Pär Vilhelmson, Universitetslektor, företagsekonomi 
2. Prof. Aihie Osarenkhoe, företagsekonomi  
3. Docent Arne Fagerström, företagsekonomi 

 
 
Om nämnden godkänner förslag till docentutskott kommer utskottet att granska handlingar och 
ansökan samt presentera förslag på sakkunnig till nämnden ordförande. Nämnden ordförande utser 
sakkunnig. 
 
Kostnad belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter och 6 h för utskottets 
sammankallande/ordförande. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildnings- och forskningsnämnden föreslås besluta  
 
- att till docentutskott utse: 

1. Pär Vilhelmson, Universitetslektor, företagsekonomi 
2. Prof. Aihie Osarenkhoe, företagsekonomi  
3. Docent Arne Fagerström, företagsekonomi 

 
 

-att kostnaden belastar konto 9101-9241-92-99. Tid för uppdraget 4 h för ledamöter  
och 6 h för utskottets ordförande. 
-att docentutskottet inom sig utser sammankallande/ordförande 
-att docentutskottet till Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande presenterar förslag på 
sakkunnig 
-att docentutskottet föredrar ärendet i Utbildnings- och forskningsnämnden inför beslut om 
rekommendation till rektor att anta den sökande som oavlönad docent 



  
 

Högskolan i Gävle      
Utbildnings- och forskningsnämnden 
     
 
 
Sammanträdestider 2016 
 
 
Följande sammanträdestider planeras 2016 
 
Dagordningsmöte Beredningsutskott Sammanträdesdatum Beredning/ 

justeringsperson 
Ärende 

Tisd: 2016-01-19, 
9-10 

Onsd: 2016-01-26, 
9-10.30 

Onsd: 2016-02-10,  
9-15 
 

Eva Åsén 
Ekstrand 

 

Tisd: 2016-03-22, 
9-10 

Onsd: 2016-03-30, 
9-10.30 

Onsd: 2016-04-13, 
9-15 
 

Eva Sahlin  

Onsd: 2016-05-18 
9-10 

Tisd: 2016-05-24, 
9-10.30 

Onsd: 2016-06-08,  
9-15 
 

Jonathan Ekqvist  

Onsd: 2016-08-17 
9-10 

Onsd: 2016-08-24, 
9-10.30 

Onsd: 2016-09-07,  
9-15 
 

Akmal Hyder  

Onsd: 2016-10-05 
9-10 

Onsd: 2016-10-12, 
9-10.30 

Onsd: 2016-10-26,  
9-15 
 

Iiris Attorps  

Tisd: 2016-11-15 
9-10 

Tisd: 2016-11-22, 
9-10.30 

Onsd: 2016-12-07,  
9-15 
 

Hans Richter  

 
 
 
Lokal meddelas i kallelsen. 
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