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Presentation av den nya IBG-styrelsen.
1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Jovana Kokic att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3
IBG-styrelsens arbetsuppgifter och relationen till Studierektorsgruppen,
Grundutbildningsrådet i biologi, programråden för våra olika program, Naturvetenskapliga
utbildningsnämnen, Tekniska utbildningsnämnden, Ämneskoordinator i biologi,
Utbildningsvetenskapliga fakulteten och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Genomgång av hur IBG-styrelsen ingår i fakultetens organisation.
Ekonomi (bilaga Kursekonomi 2013 - nr 2). Ekonomisk relation mellan IBG och
de biologiska forskningsinstitutionerna. Redovisning av mallar för tilldelning av medel för
undervisningsarbete. Driftsmedel och lokaltjänstkostnader. Klubbans biologiska station,
Erkenlaboratoriet, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Information om hur anslagen fördelas, från Utbildningsdepartementet ner till institutionerna. Anslag kommer
också från Utbildningsvetenskapliga fakulteten, för våra kurser inom lärarutbildningsområdet. Genomgång av
Kursekonomi 2013 - nr 2. Information om våra stationer samt om Nationellt resurscentrum för biologi och
bioteknik, vars arbete vänder sig till lärare inom biologi och bioteknik.
5
Samgående mellan UU och Högskolan på Gotland från 2013-07-01. Konsekvenser för
biologiutbildningen.
Ingela Frost informerade om arbetet med att starta ett kandidatprogram i Miljövetenskap på Gotland, med
planerad start ht14.
6
Ekonomi - information förväntat reducerat utbildningsuppdrag år 2014
2013 har biologin ett sparbeting på 85 HST, för 2014 cirka 100 HST. Diskuterades var besparingar kan göras.
Diskussionen fortsätter, beslut klart innan hösten.
7
Ansökningssiffror till program och kurser vt-13 (redovisas vid mötet)
Ansökningssiffrorna ligger på liknande nivå som förra året. Även vad gäller betalstudenter är ansökningarna
på liknande nivå som förra året. Diskuterades om sen anmälan för utomeuropeiska studenter. Beslutades att
sista anmälningsdag, gällande betalstudenter, är 15 mars.
8
Registreringsstatistik på påbyggnadskurser 1993-2012 (delas ut vid mötet)
Dokumentet kan användas som underlag inför kommande diskussion om besparing.
9
Lokaler. Flytt av undervisningslokaler vid EBC. Ev ombyggnad vid BMC och
konsekvenser för IBG.
Visning av ritning med förslag på tre lektionssalar och studentrum i Hus 18 vid EBC. Margareta Krabbe
informerade om förslaget som framtagits av arbetsgruppen bestående av Torgny Persson, Ingela Frost,
Margareta Krabbe, Mikael Thollesson, Olivia Orback. Förslaget ska nu presenteras för arkitekten.

10
Sammanträdestider vid IBG vt13 (bifogas)
Genomgång av dokumentet
11
Inför Kursinformationsdagen den 10 april vid EBC
Lärarna ordnar studentrepresentanter till skärmarna, information gå ut till lärarna. Ingela Frost ber Eva Damm
ta kontakt med SLU för att informera deras studenter om vår kursinformationsdag.
12
a)

b)
c)
d)

Meddelanden
Torgny Persson informerade om att vi, förra veckan, haft besök från två kinesiska universitet,
de var mycket positiva om våra masterprogram. Hur aktivt vill biologin arbeta vidare med våra
kinesiska kontakter? Eventuellt kommer det också brasilianska studenter till hösten.
Ingela Frost informerade om att HSV-utvärderingen fortsätter med intervjuer nästa vecka.
Eva Damm lämnat information om utlandsstudier torsdag den 7 februari, kl 17-18, sal 3, EBC.
Onsdag den 6 mars, kl 14.30, information om svensk arbetsmarknadsdag för masterstudenter.
BÄR har ingen internationellt ansvarig.

13
Övrigt
Jan Örberg är ansvarig föreståndare för djurförsök. När han slutar tar Monika Schmitz över ansvaret.
Utbildning gällande regler om djurförsök hålls av Katarina Cvek från SLU 4-5 april (heldagar) på EBC.
Elisabeth Persson håller en fördjupad presentation om problembaserad undervisning den 6 mars, kl 14.15 - 17,
vid EBC.
Nästa styrelsemöte 2013-03-18, sal 1, kl 14.30.
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Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv.

