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  1 Justeringsperson 
Styrelsen utsåg Fredrik Söderbom att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

  

  2 Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. Ett tillägg av Katarina Kiviniemi Birgersson gällande söksiffror samt 

diskutera försöksdjurskurser och deltagande i ett nytt konsortium gällande försöksdjur. 

 

  3 Föregående protokoll styrelsemöte 2013-02-04 

Genomgång av protokollet, inga kommentarer. 

 

  4 IBG organisation: personalförändringar på gång 

Rekrytering av ny biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent ska påbörjas. Marianne Svarvare som har 

tjänsten i dag, går i pension den 1 oktober. Robert Malmgren, som varit tjänstledig, är tillbaka vid IBG from 

130501. Jan Ekström går ner till 80 % tjänst from 130501. Grundutbildningsamanuenserna vid IBG arbetar 

med olika projekt under sommaren. Frida Kuhlau ska arbeta 2 månader i sommar med ett projekt om 

etikinnehåll i våra program, kommer också att delta vid lärardagarna.  

 

  5 Gotlandskurser i biologi ht 2013: ekonomi och bemanning. Diskussion 

Nu finns katalog med aktuella program och kurser som ges på Gotland under hösten. Utdelades dokument 

gällande vår bemanning av dessa kurser, där viss bemanning saknas. NUN ska ta beslut gällande inrättande av 

Kandidatprogam i Miljövetenskap i slutet av denna termin. Margareta Krabbe och Ylva Lutnaes har haft möte 

med Josefina Ahlvin, kursadministratör på Gotland, för diskussion om samordning av kursadministrationen 

gällande kurserna vid Campus Gotland.  

 

  6  Preliminärt program lärardagar biologi 20-21 augusti samt insamling av förslag. 

Diskussion, uppföljning från sista mötet. 

Dokument med preliminärt program utdelades. Diskuterades förslaget. Förslag om att under punkt 3, under 

’Arbete i grupper’, läggs också ’Betygskriterier i stora grupper’ in. Stefan Påhlsson workshopledare? Till 

punkt 4 bjuder Margareta Krabbe in Elisabeth Persson från läkarprogrammet. Utbytesstudier finns också för 

lärare, finns intresse för en punkt på lärardagen? 

 

  7 Meddelanden 

a) Vi kommer den 21 maj att få besök från BIG, IBGs motsvarighet vid Stockholms universitet, 

för diskussion om möjliga samarbeten och erfarenhetsutbyte vad gäller biologiundervisning/administration. 

Diskuterades samarbete med SLU, som kan utvecklas.  

b) Ingela Frost meddelade att all kursplanerevidering är klar, alla kurser har behandlats i 

respektive programråd. 

c) Eva Damm arbetar med kommande utbytesstudenter. 

d) BÄR meddelade att de arbetar med att dra igång mer alumnverksamhet. 

X-sektionen meddelar att det pågår förberedelser inför val och inför jubileumsvecka gällande 

20-årsjubileet.  

 



  8 Övrigt  

Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om söksiffror, internationella omgången, efter urval 2. Ser ut 

ungefär som förra året. Ingela Frost informerade om söksiffror till kandidatprogrammet, några fler sökande än 

förra året. Ingången för samhällsvetare också som förra året. 

Monika Schmitz informerade om försöksdjursutbildning, nya EU-regler from 130101 säger att om man 

hanterar djur i undervisning/forskning, så ska man ha en utbildning. Hur ska man organisera detta? Karolinska 

Institutet har utvecklat en plattform med en webbaserad kurs gällande gnagare. Ska byggas upp nya kurser för 

grodor, fiskar, fåglar osv. Ett konsortium för Nationellt samarbete i försöksdjursutbildning har bildats. 

Förfrågan har skickats till olika universitet om samarbete, Uppsala universitet har dock ännu inte gått med i 

konsortiet. Vad gäller undervisning så måste varje lärare ha utbildningen om försöksdjurshantering och ska 

därefter utbilda studenterna på sin kurs, en utbildning för varje organism. Exjobbare måste själva gå en kurs 

för den organism arbetet gäller. 

Styrelsen anser att Uppsala universitet bör gå med i konsortiet, men att frågan bör lyftas till fakultetsnivå. 

Margareta Krabbe skickar frågan vidare till Ingrid Ahnesjö.  

 

 

 

 

Nästa styrelsemöte 2013-09-09 sal 1, kl 14.30.  
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