Från: gregerolsson44@speedmail.se<mailto:gregerolsson44@speedmail.se>
<gregerolsson44@speedmail.se<mailto:gregerolsson44@speedmail.se>>
Skickat: den 18 april 2017 15:48
Till: astrid.soderbergh.widding@su.se<mailto:astrid.soderbergh.widding@su.se>
Kopia: ak@fysik.su.se<mailto:ak@fysik.su.se>;
ake.malm@aftonbladet.se<mailto:ake.malm@aftonbladet.se>;
anna.herdy@flamman.se<mailto:anna.herdy@flamman.se>;
asa.linderborg@aftonbladet.se<mailto:asa.linderborg@aftonbladet.se>; Björn Wiman (DN);
brian.palmer@teol.uu.se<mailto:brian.palmer@teol.uu.se>;
camilla.widebeck@sverigesradio.se<mailto:camilla.widebeck@sverigesradio.se>;
claes.ahlund@abo.fi<mailto:claes.ahlund@abo.fi>;
clas.hattestrand@su.se<mailto:clas.hattestrand@su.se>;
cornelia.thomasson@sus.su.se<mailto:cornelia.thomasson@sus.su.se>;
daniel.poohl@expo.se<mailto:daniel.poohl@expo.se>;
don.kulick@antro.uu.se<mailto:don.kulick@antro.uu.se>; eva-carin.gero@su.se<mailto:evacarin.gero@su.se>; eva.haettner_aurelius@litt.lu.se<mailto:eva.haettner_aurelius@litt.lu.se>;
goran.greider@mittmedia.se<mailto:goran.greider@mittmedia.se>;
info@mariasveland.se<mailto:info@mariasveland.se>;
jenny.gardbrant@su.se<mailto:jenny.gardbrant@su.se>;
jessica.gedin@svt.se<mailto:jessica.gedin@svt.se>;
jonas.ebbesson@juridicum.su.se<mailto:jonas.ebbesson@juridicum.su.se>;
karin.bergmark@sociology.su.se<mailto:karin.bergmark@sociology.su.se>;
kitimbwa.sabuni@afrosvenskarna.se<mailto:kitimbwa.sabuni@afrosvenskarna.se>;
kristina.kapellin@svt.se<mailto:kristina.kapellin@svt.se>; Post till Kultur (Exp);
kulturnyheterna@svt.se<mailto:kulturnyheterna@svt.se>;
lisa.irenius@svd.se<mailto:lisa.irenius@svd.se>;
liv.beckstrom@arenagruppen.se<mailto:liv.beckstrom@arenagruppen.se>; Lotta Gröning (Exp);
magnus.zetterholm@academicrightswatch.se<mailto:magnus.zetterholm@academicrightswatch.se>;
mathilda.piehl@rfsl.se<mailto:mathilda.piehl@rfsl.se>;
mattias.gardell@teol.uu.se<mailto:mattias.gardell@teol.uu.se>;
mattias.hermansson@sverigesradio.se<mailto:mattias.hermansson@sverigesradio.se>;
per.wirten@arenagruppen.se<mailto:per.wirten@arenagruppen.se>; Peter Wolodarski (DN);
presidiet@sus.su.se<mailto:presidiet@sus.su.se>;
qaisar.mahmood@raa.se<mailto:qaisar.mahmood@raa.se>;
rakel.chukri@sydsvenskan.se<mailto:rakel.chukri@sydsvenskan.se>;
sharon.rider@academicrightswatch.se<mailto:sharon.rider@academicrightswatch.se>;
soren.juvas@socialdemokraterna.se<mailto:soren.juvas@socialdemokraterna.se>;
stefan.jonsson@liu.se<mailto:stefan.jonsson@liu.se>;
studentinflytande@sus.su.se<mailto:studentinflytande@sus.su.se>;
studiebevakare.humfak@sus.su.se<mailto:studiebevakare.humfak@sus.su.se>;
studioett@sverigesradio.se<mailto:studioett@sverigesradio.se>;
tantskvaller@hotmail.com<mailto:tantskvaller@hotmail.com>;
tasso.stafilidis@goteborg.com<mailto:tasso.stafilidis@goteborg.com>;
thomas.nordegren@sverigesradio.se<mailto:thomas.nordegren@sverigesradio.se>;
tiina.rosenberg@teater.su.se<mailto:tiina.rosenberg@teater.su.se>;
tobias.hubinette@bredband.net<mailto:tobias.hubinette@bredband.net>;
vet@sverigesradio.se<mailto:vet@sverigesradio.se>
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Johan Lundbergs ansökan om uppgradering till professor vid SU:
rektor förklarar sig jävig, handlingar hemlighålls.
.........................................................................................................
Johan Lundberg, universitetslektor och docent i litteraturvetenskap vd
Stockholms universitet
ansökte om uppgradering till professor i april 2016 (Diarnr 1455).
Ärendet är nu högaktuellt.
Oroande uppgifter cirkulerar.
Detta har hänt: Efter utlåtanden från de sakkunniga (Eva Haettner
Aurelius, LU och Claes Ahlund,
Åbo akademi) har beredande organ föreslagit avslag. Det är bara rektor
(Astrid Söderbergh Widding) som fattar slutgiltigt beslut i ärendet.
Det normala vore att
gå på beredande organs linje. Men rektor har förklarat sig jävig genom
att hänvisa till ett mejl
som Lundgren ska ha tillsänt henne. Detta mejl vägrar rektor att lämna
ut. Uppgiften att besluta i ärendet
går därmed till prorektor (Clas Hättestrand). Det ryktas att prorektor
vill bifalla Lundgrens ansökan.
Beslutet är ännu inte fattat.
Frågorna är många! Varför vill rektor inte lämna ut mejlet? Har det ett
kompremetterande innehåll?
Om så, vad står det i det? Har Lundgren aldrig sänt något mejl? Vill
rektor (till skillnad från de sakkunniga
och beredande organ) göra Lundgren till professor, samtidigt som hon
tvår sina händer? (Kan en värdekonservativ
agenda vara involverad?) I ett läge då oväntade turer kan ändra hela
utgången så är det oacceptabelt att
relevanta handlingar hemlighålls. Jag vet inte om det finns ett
skriftligt beslut som visar att rektor förklarat
sig jävig, ej heller om någon skriftligen har begärt en kopia av
Lundgrens påstådda mejl till rektor.
Hoppad det kan bli någon rätsida på denna pinsamma affär!
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