UPPSALA UNIVERSITET
Styrelsen för Institutionen
för biologisk grundutbildning

PROTOKOLL
2014-01-27

Närvarande:
Margareta Krabbe (ordförande), Ingela Frost, Jovana Kokic, Fredrik Söderbom,
Eva Lindström, Philippa Björk, Johanna Bruhn, Anna Brunberg, Ellen McShane, Sofia Jillefors
Olsson,Eva Damm, Katariina Kiviniemi Birgersson, Petra Korall, Robert Malmgren
Övriga: Eva Wallin

Presentationsrunda av deltagarna då styrelsen fått nya studentrepresentanter från BÄR och Xsektionen.

1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Philippa Björk att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2013-11-18. Inga kommentarer framkom.
4
IBG organisation
Genomgång av IBGs organisation, med flera pensionsavgångar.
5
Inköp och förnyelse presentation förslag och diskussion
Ingela Frost informerade om de förslag som inkommit från studierektorsgruppen gällande inköp av
material och utrustning, förslag har inkommit från samtliga institutioner inom Biologiska sektionen.
Arbetet med förslagen fortsätter med sortering av önskemål, framtagning av underlag med
prisuppgifter, prioriteringar mm. Frågan tas upp igen vid kommande möten. Viktigt att information
om möjligheten att flytta material/apparatur mellan EBC och BMC framgår till lärare. Viktigt att
scintillationsräknaren lagas före april.
6
Meddelanden
a)
Margareta Krabbe informerade om arbetet med bokslut för 2013 och budget 2014 för
IBG, nu börjar arbetet med verksamhetsplanen för 2015. Nya undervisningslokaler vid EBC, lärosal 4,
5 och 6, invigs vid lärardagen den 29 januari. Arbete också med kurser vid Campus Gotland.
Kommande pensionsavgångar även för lärare vid forskningsinstitutionerna.
b)
Ingela Frost meddelade om en ny kurs, Biologisk miljöanalys 5hp, som ges i period 1, årskurs 3
på Kandidatprogrammet, läses tillsammans med Analytisk kemi. Programstart på
Kandidatprogrammet och kursstart har fungerat bra.
c)
Eva Damm informerade om att det mesta just nu fungerar bra. Robert Malmgren informerade
om att han, förutom att han är studievägledare för Kandidatprogrammet i biologi vid IBG, också
arbetar som studievägledare vid medicinska fakulteten. Behovsanalys gällande studievägledning
pågår, synpunkter från studenter önskas.
d)
BÄR har haft konstituerande möte och har två nya representanter i IBG-styrelsen. IBG tar
initiativ till möte med de nya studentrepresentanter som finns, både hos BÄR och X-sektionen.
Studenterna på civilingenjörsprogrammet (X) har inte tillträde till EBC, bör åtgärdas då dessa
studenter också är biologistudenter. Önskemål finns också om att studenterna får tillgång till
lärosalarna vid EBC efter kl 17.

7
Övriga ärenden
Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om den internationella sökomgången. Ser bra ut, antalet
sökande för Uppsala universitet har ökat med över 50 %. Söksiffrorna för våra fyra program har ökat
med 30 %, antalet förstahandssökande på våra program ökat med 43 %.
Petra Korall framförde önskan att vid kallelse till styrelsemöten inte bara få beslutsunderlag, utan även
diskussionsunderlag för att få möjlighet att sätta sig in i aktuella frågor.
Studenterna framförde oklarheter om vem man vänder sig till vid frågor: Kursledare, Programråd,
studierektorsgruppen, IBG-styrelsen, IBGs prefekt eller kansli? Börja med att via mail fråga Margareta
Krabbe.

Nästa styrelsemöte 2014-03-24, Clevesalen EBC, kl 14.15.
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Eva Wallin

Justeras:

Margareta Krabbe

Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv.

Philippa Björk

