
 
 
 
UPPSALA UNIVERSITET   PROTOKOLL 
Styrelsen för Institutionen    2010-02-08 
för biologisk grundutbildning 

  
  
 
Närvarande: Torgny Persson (ordförande), Håkan Rydin (adj), Ingela Frost, Ingvar Backéus, 
Otto Berg, Eva Damm, Örjan Östman, Margareta Krabbe, Tomas Klingström, Johan Goude, Disa 
Bäckström, Rebecka Strandberg, Sofia Rydahl, Peter Halvarsson, Ylva Lutnaes 
Övriga: Eva Wallin 

  
 

  1)  Justeringsperson 
 Styrelsen utsåg Johan Goude att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2)  Föredragningslista 
 Föredragningslistan godkändes med tillägg punkt 10 och 11. 
  1) Justeringsperson 
  2) Föredragningslista 
  3) Meddelanden 
     a) prefekt 
     b) studierektor 
     c) studievägledare  
     d) studieråd 
     e) övriga 
  4) Eventuella kommentarer till protokollet från sammanträdet den 23 nov 2009. 
(http://www.ibg.uu.se/upload/2009-12-10_115912_749/091123%20IBG-styr.pdf) 
  5) Håkan Rydin redovisar uppdraget styrelsen gav honom och Ingela Frost vid sammanträdet den 
19 oktober 2009. Uppdraget var att föreslå en reduktion med två kurser i utbudet av 
påbyggnadskurser. (http://www.ibg.uu.se/upload/2009-11-02_132836_647/091019%20IBG-styr.pdf) 
  6) Slutlig sammanställning av kursekonomi för 2009 (nr 10) och sammanställning av kursekonomi 
för år 2010 (nr 4). Bilagor bifogas 
  7) Pedagogiskt utvecklingsarbete inom sektionen 2010-2012. Plan för arbetet bifogas. (Även 
bifogat till sammanträdet 23 nov 2009.)  
  8) Information om nya programråd för masterprogrammen och kandidatprogrammet. Beskrivning 
av nya organisationen om vår sektion bifogas. 
  9) Statistik över registrerade på vårkurser och internationella sökande till masterprogrammen. 
10) Kursinformationsdagen 24 mars 2010 
11) Bonusprogrammet 
12) Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 



  3)  Meddelanden 
a) Torgny Persson informerade att vid lärardagen den 12 jan demonstrerades SmartBoard, 
en interaktiv skrivtavla. Två st tavlor med projektor ska inköpas. På lärardagen visades också hur 
man kan använda Klickers (mentometrar) som pedagogisk resurs i undervisningen. Vi köper 150 
st samt några USB-minnen. Information om Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, 
som from 10-01-01 hör till IBG. Efter förfrågan av UNF, Uppsala Naturvetenskapliga Förbund, 
om att låta studenter låna lab kvällstid, meddelar säkerhetsansvarig vid UU att lån av lab på 
kvällstid och helger inte är möjlig då ingen försäkring finns för brand. Vi arbetar vidare med 
frågan. Riktlinjer avseende studenters arbetsvillkor är omskriven from 100101. Informerades om 
Policydokument för fördelning av Gu-uppdraget inom biologiska sektionen. Förra året fick vår 
sektion medel för utveckling av utbildningen på avancerad nivå. Katariina Kiviniemi anställs 2 
månader för att inför HSVs utvärdering granska relationen mellan målbeskrivningar på 
programnivå och i kursplanerna. 
b) Ingela Frost informerade om att den årliga kursinformationen om sommarkurser i år 
blir en sammanslagning av sommar- och kvällskurser. Kursinformationen hålls på EBC den 3 
mars, kl 16.00 - 17.30. Inbjudan ska också göras till studenter utanför biologisektionen samt till 
gymnasister. Arbete med kursplaner pågår. Fusk och plagiering: Ska försöka nå alla studenter 
mer systematiskt, göras tydligt på hemsidan med länkar där man kan testa sig själv. Rutiner för 
hur man gör som lärare behövs också.  
c) Eva Damm informerade om möjlighet för internationella masterstudenter att åka som 
utbytesstudenter. 
d) BÄR haft årsmöte där ny styrelse valts. Hittills haft 2 möten, samt ett möte med 
internationella studenter där förslag till förbättringar för masterstudenter framkom. Tas upp på 
kursombudsmöte. 
  X-sektionen arbetar med överlämning av studierådet. 
e) övriga. UNF har 2 studenter hos Anders Virtanen på forskningspraktik. När 
forskningspraktiken är avslutad lär studenterna upp 2 nya studenter. 

 
 4) Eventuella kommentarer till protokollet från sammanträdet den 23 nov 2009. 

(http://www.ibg.uu.se/upload/2009-12-10_115912_749/091123%20IBG-styr.pdf) 
 Inga synpunkter framkom. 
  
  5)  Håkan Rydin redovisar uppdraget styrelsen gav honom och Ingela Frost vid 

sammanträdet den 19 oktober 2009. Uppdraget var att föreslå en reduktion med 
två kurser i utbudet av påbyggnadskurser.  

Håkan Rydin informerade att samråd skett med studierektorer och kursansvariga lärare i arbetet att 
utforma ett förslag. Formellt beslut om kursutbudet läsåret 2011/2012 sker i början av hösten. Då 
informationsmaterial för läsåret 2011/2012 skall vara klart i augusti krävs i praktiken att IBGs 
förslag om kursutbud skall vara klart före sommaren. Håkan förordade att de nya programråden för 
kandidatprogrammet och masterprogrammet i biologi ges möjlighet att yttra sig över kursutbuden 
inom programmen. 
IBG-styrelsen beslutade att ge Håkan Rydin och Ingela Frost i uppdrag att senast den 3 maj 
skriftligen lämna förslag till styrelsen på hur kostnaderna inom utbudet av fördjupningskurser i 
biologi kan reduceras. Förslaget kan omfatta andra kurser än de fyra som namngavs i det tidigare 
uppdraget och alternativa lösningar till nedläggning av kurser kan diskuteras i programråden. Beslut 
i ärendet tas vid styrelsemötet den 10 maj. 
 
 6)  Slutlig sammanställning av kursekonomi för 2009 (nr 10) och sammanställning av 

kursekonomi för år 2010 (nr 4). Bilagor bifogas 
Torgny Persson informerade om kursekonomin.  



 
 7) Pedagogiskt utvecklingsarbete inom sektionen 2010-2012. Plan för arbetet bifogas. 

(Även bifogat till sammanträdet 23 nov 2009.) 
Plan för det pedagogiska utvecklingsarbetet diskuterades. Utvärdering av biologin görs av HSV 
2012. Torgny Persson informerade om bedömningsgrunder.   
 
 
 8) Information om nya programråd för masterprogrammen och 

kandidatprogrammet. Beskrivning av nya organisationen om vår sektion bifogas. 
Ingela Frost informerade om bemanning av programrådet för kandidatprogrammet. Håkan Rydin 
informerade om bemanning av programrådet för masterprogrammet i biologi. Margareta Krabbe 
informerade att det inte inrättas separata programråd för masterprogrammen i Bioinformatik och 
Molekylär bioteknik och att ärenden inom dessa program behandlas i programrådet för 
civilingenjörsprogrammen.  

 
  9) Statistik över registrerade på vårkurser och internationella sökande till 

masterprogrammen. 
Torgny Persson informerade om söksiffrorna från utomeuropeiska studenter. Antalet elektroniska 
ansökningar i år är ungefär som förra året.  
 
 
 10)  Kursinformationsdag 24 mars 2010 
Kursinformationsdag på EBC den 24 mars, kl 15.15 - 17.30 med 130 - 140 postrar, presenteras 
institutionsvis. Information skickas ut i god tid.  
 
 
11)  Bonusprogrammet 
Programmet innebär att ekonomiska belöningar skall delas ut för framstående arbete inom vår 
grundutbildning under år 2010. Allmän diskussion om belöning skall utgå till kurser eller enskilda 
lärare och om tänkbara kriterier för bedömning av vad som är framstående arbete. Bordlades till 
nästa styrelsemöte. 

 
14) Övrigt 
Linnéföreläsning av Dr J Craig Venter den 18 feb 2010, kl 15.30, Siegbahnsalen. 
 
 
Nästa styrelsemöte 22 mars 2010, sal 1, kl 14.30.  

  
 
Uppsala 2010-02-08 

  
Eva Wallin 
 
Justeras: 
 
 
Torgny Persson   Johan Goude 
 
 Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv. 


