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Närvarande: Margareta Krabbe (ordförande), Ingela Frost, Jovana Kokic, Anders Berglund, 
Anna Brunberg (from punkt 8), Fredrik Söderbom, Petra Korall, Olivia Orback, Martin Larsson, Ellen 
McShane, Eva Damm, Katariina Kiviniemi Birgersson, Robert Malmgren 
Övriga: Eva Wallin  
  
  
   
 
  1 Justeringsperson 
Styrelsen utsåg Katariina Kiviniemi Birgersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2 Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. Under övriga ärenden tas fråga om att flytta starttid för framtida 
styrelsemöten samt fråga om att införa ett tak av intag till kandidatprogrammet. 
 
  3 Föregående protokoll styrelsemöte 2013-05-06 
Inga kommentarer framfördes.  
 
  4 IBG organisation: personalförändringar på gång 
Margareta Krabbe informerade om att efterträdare till Marianne Svarvare är Lilian Forsberg. 
Robert Malmgren har nya arbetsuppgifter och arbetar med studievägledning för kandidatprogrammet i 
biologi. Sitter vid EBC eftermiddagar måndag, samt onsdag till fredag. Eva Damm är studievägledare 
för master- och utbytesstudenter, samt studenter med särskilda behov.  
 
  5 Organisation utbildning 
Förslag att Brita Svensson tar över som programansvarig för Masterprogrammet i biologi efter Håkan 
Rydin.  
Beslut: Styrelsen beslutar, efter omröstning, att Brita Svensson blir programansvarig för 
Masterprogrammet i biologi from 2013-07-01. 
Förslag att Henrik Viberg blir ny examenskoordinator efter Jan Örberg. En examenskoordinator 
behövs också inom molekylär evolution, Anders Berglund har flera namnförslag.  
Beslut: Styrelsen beslutar, efter omröstning, att Henrik Viberg blir examenskoordinator efter Jan 
Örberg. 
Beslut: Styrelsen beslutar att delegera till Margareta Krabbe att utse examenskoordinator i molekylär 
evolution efter förslag av Anders Berglund. 
Diskuterades det omarbetade dokumentet ”Arbetsordning för teknisk-naturvetenskapliga 
vetenskapsområdet from den 1 juli 2014”, där vissa ändringar gjorts från det ursprungliga förslaget. 
Beslut gällande förslaget tas den 10 september.  
 
  6  DiaNa till Studentportalen. IBG satsar (kort beskrivning av utvecklingen). 
Ny logga till kommunikationsprogrammet DiaNa framtagen. Diporta är IBGs program med portföljer 
för dokument gällande kommunikationsträningen. Förslag finns nu att lägga över portföljfunktionen i 
Studentportalen och IBG kommer att samarbeta med Studentportalen för att skapa ett portföljprogram 
i Studentportalen där man kan samla sina dokument. Margareta Krabbe äskar nu medel centralt för 
utvecklingen av DiaNa i Studentportalen. Margareta Krabbe återkommer i frågan.  
 
  
 



 
 7 Etik på IBGs utbildningsprogram. Hur går vi vidare? 
Diskuterades dokumentet ”Etikspår i utbildningar vid IBG”. I uppdraget till Frida Kuhlau, som 
framställt förslaget, ingick att ge förslag på hur vi kan lägga in etik i våra utbildningar, vilken teori 
som är relevant för våra studenter och den pedagogik man kan använda. Om vi inför etik i 
programmen, vilka resurser har vi för att hålla detta? Kan vi lägga in ett etikspår som löper över 
många kurser, lägga in som ett kursmål som man kan examinera? En teorigrund måste finnas, var kan 
den delen ligga? Förslaget diskuteras vidare i programråden. 
 
  8 Utvärdering lärardagar biologi 20-21 augusti samt insamling av förslag på 
uppföljningsarbete 
Diskuterades dokumentet ”49 svar”, som är svaren på en utskickad enkät gällande lärardagarna. Vi 
arbetar vidare med upplägg och kallelse till nästa lärardag. Material från lärardagarna och länkar 
kommer att läggas upp på IBGs hemsida.  
Förslag: en halv ”lärardag” för doktorander, på engelska? Förslag finns också på en planeringsdag för 
studenterna inom Kandidatprogrammet i biologi.  
 
  9 Meddelanden 
a) Margareta Krabbe informerade om ombyggnationen av hus 18 vid EBC, där planering 
pågår.  
b) Ingela Frost meddelade att katalogarbetet inför läsåret 14/15 startar. En öppen 
fördjupningskurs, Fåglars ekofysiologi, startar period II, öppen för alla våra programstudenter. 
c) Eva Damm arbetar med utbytesstudenter.  
d) Studieråden meddelade att inga möten hållits ännu. Studentmottagningen har gått bra. 
Förslag finns på byte av examenstitel, från examen i Molekylär bioteknik respektive examen i 
Bioinformatik, till examen i Molekylär bioteknik med inriktning mot bioinformatik. 
e) Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om att vi har 112 masterstudenter i år.  
   
  8 Övriga ärenden  
Fredrik Söderbom tog upp frågan om att införa ett tak på intag av studenter till Kandidatprogrammet i 
biologi. Diskuterades för- och nackdelar med detta. Frågan tas upp för vidare diskussion i 
programrådet. Fråga om att börja IBGs styrelsemöten tidigare än kl 14.30 diskuterades. Beslutades att 
ändra starttid till kl 14.15 from nästa möte den 14 oktober. 
 
 
 
Nästa styrelsemöte 2013-10-14 sal 1, kl 14.15.  
  
 
Uppsala 2013-09-09 
 
  
Eva Wallin 
 
 
Justeras: 
 
 
Margareta Krabbe   Katariina Kiviniemi Birgersson 
 
 
 
 Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv. 
 


