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Underlagen till HILMA förvaras i pärmar som står i rum 209, på hyllan ovanför faxen. Där hittar 
du ytterligare information om seminarier, anställningsvillkor, stipendier och annat samt ansök-
ningsblanketter i förekommande fall. De sistnämnda, som är samlade i en separat pärm, kopierar 
du och sätter tillbaka originalet i pärmen! 
 

DISPUTATIONER 
Lund 
Joachim Östlund disputerar lördagen den 24 mars 2007 klockan 10.15 i sal 3, Historiska institu-
tionen, på sin avhandling Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till 
demokratins genombrott. 

Mittuniversitetet 
Tomas Berglund försvarar sin avhandling Det goda faderskapet i svenskt 1800-tal fredagen den 23 
mars 2007 klockan 10.15 i Olof Högbergssalen, Sambiblioteket, Mittuniversitetet i Härnösand. 

Stockholm 
Mats Hayen disputerar torsdagen den 29 mars 2007 klockan 10.00 i hörsal 8, hus D, 
Universitetsvägen 10, på sin avhandling Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och 
vardagsliv i Stockholm, 1760-1830. 

Uppsala 
Sara Hansson försvarar sin avhandling I den goda vårdens namn. Sinnesslövård i 1950-talets Sverige 
fredagen den 16 mars 2007 klockan 13.15 i Sal IX, Universitetshuset, Uppsala.  
 
SEMINARIER 
Ventileringsschemat för vårterminen är fortfarande magert. Följande seminarier är hittills 
inbokade: 

Tisdag 13 mars, 16.15–18.00, sal 4, Allmänt seminarium. Tiina Rosenberg, Centrum för Genus-
vetenskap, Bara underhållning? Om Zarah Leanders postuma återkomst. 

Torsdag 24 maj 14.15–16.00, Blå rummet, Biografiseminarium.  
Eva-Helen Ulvros, Lina Sandell-Berg: Religion som emancipation. En kvinnas möjligheter 
utifrån kristen tro.  
Anna Bengtsson, Rösträttskvinnor och kollektivbiografier.  
Henrik Rosengren, Biografin som vetenskaplig genre. 

 



KONFERENSER, SYMPOSIER, SEMINARIER 
Tidigare anmälda 

Cultural Encounters and Historical Practice 
Den tredje och sista konferensen I Nordisk Netværk for global kulturhistorie, CFP, äger rum den 
7-9 november 2007 på Carlsberg Akademi i Köpenhamn. För information se 
www.globalkulturhistorie.au.dk  

Sommaruniversitet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 7-28 juni 2007 
Temat är ”Turkiet mellan två världar – historia, kultur och framtidsperspektiv”. Kursen riktar sig 
till forskarstuderande men även till studenter till C-, D- och mastersnivå samt disputerade forsk-
are. Intresseanmälan senast den 16 februari 2007. 

Nordiskt arbetarhistorikermöte 
Konferensen hålls i Landskrona den 24-25 maj 2007 och arrangeras av Centrum för Arbetarhisto-
ria. Preliminär anmälan skickas till info@arbetarhistoria.org senast den 15 februari. Inbjudan 
finns på en särskild hemsida www.arbetarhistoria.org där omsider även program och texter 
kommer att finnas tillgängliga liksom upplysningar om praktiska arrangemang.  

26th Nordic History Congress 
Detta, det Nordiska historikermötet, hålls i Reykjavik 8-12 augusti 2007. Information och an-
mälan via hemsidan på www.nordisk.hi.is och information via e-post från einarhr@hi.is. Sista 
anmälningsdag den 1 juni. Deltagarantalet är begränsat till 700 personer. 
 

PERSONALINFORMATION 
Översyn av föreskrifter om bisysslor 
Med anledning av internrevisionens granskning av bisysslor har personalenheten fått i uppdrag 
att se över universitetets nuvarande föreskrifter och dokument om bisysslor. Särskilt blanketten 
för anmälan om bisysslor kommer att revideras. Anmälan om bisysslor bör fortsatt lämnas av den 
anställde till prefekten för bedömning av om bisysslan är tillåten eller inte. Internrevisionens 
granskning hittar du på www.irev.lu.se/upload/Internrevisionen/Bisysslorslutlig.pdf  Den finns 
också i pappersform i Personalnyttspärmen. 
 
Reseräkningar 
Internrevisionen har i tidigare granskningar påpekat brister i hanteringen av reseräkningar och 
verifikationer inom universitetet. Efter att på personalenhetens uppdrag genomfört ytterligare en 
granskning av intern kontroll avseende reseräkningar och verifikationer har internrevisionen 
lämnat följande förslag till åtgärder. 

Internrevisionen anser att personalenheten bör se över sina anvisningar vad gäller hanteringen av 
reseräkningar och på ett tydligt sätt ange att underlag ska bifogas reseräkningar så att tjänsteresa 
kan styrkas. Det är uppenbart att även Skatteverket gör bedömningen att tjänsteresor inte kan 
styrkas enligt de rutiner som för närvarande tillämpas inom universitetet. Vad gäller underlag till 
fakturor som betalas via Lupin är det även här lämpligt att styrka tjänsteresan med ett underlag 
som skannas in tillsammans med fakturan och att lathunden för Lupin kompletteras med 
uppgifter om detta. 
 
Personliga utlägg/kostnadsersättningar 
I och med införandet av Lupin kommer möjligheten att registrera utlägg/kostnadsersättningar i 
Orfis leverantörsmodul att försvinna för institutioner och enheter. Detta innebär bland annat att 
personer som ska ersättas för personliga utlägg/kostnadsersättningar och som har ett svenskt 
personnummer eller får ett så kallat SINK-personnummer via skattemyndigheten ska registrera 
sina utlägg/kostnadsersättningar i Tur&Retur. 
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Från och med 2007-04-01 sker utbetalningen av utlägg/kostnadsersättningar via ekonomienheten 
för utländska personer som inte ska betala skatt i Sverige och därför inte får något svenskt 
personnummer via skattemyndigheten. 

 
STIPENDIER, FORSKNINGSANSLAG MED MERA 
Information om aktuella stipendier finns på http://www.eken.lu.se/stipendier. Det finns också en 
pärm i rum 209, ovanför faxen. Ansökningsblanketter finns i en särskild pärm på samma plats. 
Institutionsutskicket innehåller ibland utlysningar där ansökningstiden redan gått ut eller går ut 
bara någon dag senare. Kontrollera därför själv aktuella stipendier på nätet! 

Vetenskapsrådet 
Nyhetsbrev angående bland annat årets stora utlysning har skickats med e-post. Papperskopia 
finns i stipendiepärmen. 

Stipendium ur Stiftelsen Sven B F Jansson Minnesfond 
Fondens ändamål är att stödja studiet av Islands språk, litteratur och kultur. Ansökan skall vara 
Stiftelsen Sven B F Janssons minnesfond, Kungl. Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86  
STOCKHOLM, tillhanda senast den 2 april 2007. Se även akademiens hemsida 
www.vitterhetsakad.se där också ansökningsblankett finns att hämta. 

Svea Ordens Systerklass 
Stipendium om 10.000 kronor utdelas till yngre kvinnlig forskare verksam inom det 
kulturhistoriska området (äldre svensk historia/kulturhistoria), i första hand för att stötta 
studieresor för forskarstuderande som aktivt arbetar med en doktorsavhandling. Ansökan med 
meritförteckning samt beskrivning av avhandlingsämne och plan för stipendiets utnyttjande skall 
vara insända senast den 30 juni 2007 under adress Borgfru Yvonne Bodin, Gnejsvägen 11, 137 
37  VÄSTERHANINGE. Utlysningen finns i stipendiepärmen. 

Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning 
Forskningen kan gälla till exempel idéer, teknik, företag eller människor. Ansökningshandlingar 
skall ha inkommit senast den 20 mars och beslut fattas under maj månad. Upplysningar och 
blanketter för ansökan kan hämtas på stiftelsens hemsida: www.ridderstadsstiftelse.se  

Fonden för sigillhistorisk forskning vid Stockholms universitet 
Inom ramen för svensk sigillhistorisk och heraldisk forskning eller för vård av medeltida sigill 
utlyses stipendier, även resestipendier, eller bidrag till viss verksamhet eller visst projekt. Enligt 
fondförvaltningens prognos kommer omkring 30.000 kronor att kunna delas ut under 2007. 
Sista ansökningsdag är den 1 april 2007. Ansökan kan inges till Rektor, Bd Karin Hedberg, 
Stockholms universitet. Bloms hus, 106 91  STOCKHOLM. Upplysningar lämnas av 
karin.hedberg@adm.su.se  

Stiftelsen Fondazione Famiglia Rausing 
Stiftelsen delar ut bidrag för avancerad humanistisk forskning i Italien. Nsökan ska vara stiftelsen 
tillhanda före den 31 maj 2007. Mer information på www.isvroma.org/FFR/ffr.html. Där finns 
även ansökningsblankett. 

Malmö kulturhistoriska förening 
Stipendier utdelas i första hand till vetenskaplig arkeologisk forskning, men även forskare inom 
andra områden rörande Malmö kommun kan komma ifråga. Ansökan jämte referenser och en 
kortfattad redogörelse för forskningsprojektet ska ha inkommit till Stipendiekommittén, Malmö 
Kulturhistoriska Förening, c/o Malmö stadsarkiv, Isbergs gata 13, 211 19  MALMÖ senast den 
31 mars 2007.  
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Fulbright 
Fulbright Commission erbjuder stipendier till doktorander och disputerade. För information se 
www.usemb.se/Fulbright. Ny information finns också i stipendiepärmen. 

NordForsk 
För information om de olika anslag som erbjuds finns en hemsida www.nordforsk.org där man 
uppmanas klicka på Apply for funding. 
 

ÖVRIGT 
Möte om den ekonomiska situationen 
Anställda inom hist-fil-området inbjudes till information om den ekonomiska situationen 
måndagen den 12 mars klockan 15.15-17 i Edens hörsal.  Inbjudan har skickats via e-post. 

Gemensamt kaffe 
Vi har gemensamma kaffepauser måndagar klockan 10.00 och torsdagar klockan 15.00. Alla som 
deltager annat än rent tillfälligt anmodas att anteckna sig för kaffekokning eller inköp på listan 
som sitter på skåpdörren ovanför spisen! 

På dragande kall och ämbetes vägnar 
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