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1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Fredrik Söderbom att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2014-10-13. Reviderad lista med förslag till examinatorer är utskickade
efter styrelsemötet i oktober. Förslag till examinatorer lämnas av studierektorerna, beslut tas av NUN
och TUN.
4
IBG organisation
Margareta Krabbe informerade om att rekrytering pågår gällande tjänst som Däcksman 60 % vid
Klubban, samt tjänst som Kursadministratör 100 %.
5
Examinatorer vid IBG
Genomgång av reviderat förslag till examinatorer, en ändring ska göras. Efter ändring godtas förslaget.
6
Etikspår i utbildningar vid IBG
Två koordinatorer gällande Etikspår i utbildningar finns vid IBG, Lena Henriksson och Katarina
Andreasen. Dessutom är Jessica Nihlén Fahlquist anställd 50 % vid IBG för att implementera etikspår
i våra utbildningar, etikspår ska finnas i alla våra program. IBG koordinerar också etikinslag för andra
program inom TekNat. Fråga uppstod om finansiering av etikinslag på sikt. Och hur finansieras
eventuell uppkomst av extra uppgifter? Margareta Krabbe tar upp frågan med Jessica Nihlén
Fahlquist. Olivia Orback har varit anställd som amanuens vid IBG och varit behjälplig med
framtagning av material kring etikspår. Studenterna är generellt sett positivt inställda till mer etik i
undervisningen.
7
Kurser i försöksdjurshantering
Genomgång av dokumentet ”Kostnader för försöksdjurskurs FRLASA B”, där specifikation över
kostnader beskrivs. Årliga kostnader betalas av MedFarm och TekNat, medan kursavgiften, cirka
15 000 kr exklusive indirekta kostnader per person, betalas av institutioner. Diskussion pågår om vi på
våra kurser kan ta hand om de praktiska momenten. Margareta Krabbe hör med berörda koordinatorer
om hur vi går vidare.

8
Budget IBG 2015, handling kommer innan mötet
Diskuterades dokumentet ”Kursekonomi 2015”, poängterades att styrelsens beslut endast gäller
kursekonomin för 2015 inte hela IBGs budget. Fördelningen mellan institutionerna gällande kurserna
OEM och Självständigt arbete diskuterades. Förslag att IBG är delaktig i samtliga tre kurser av
Självständigt arbete. Katariina Kiviniemi Birgersson får i uppdrag att samla studierektorerna för vidare
diskussion om kommande fördelning av de tre kurserna Självständigt arbete. Ny kurs Svamparnas
evolution och mångfald, 1BG376, saknas i dokumentet, ny kurs får också 20 000 kr i startbidrag första
året. Beslut per capsulam tas efter utskick med ändringar.
9
Meddelanden
a) Margareta Krabbe informerade om att Lärardag hålls eftermiddagen den 15:e januari där
innehållet handlar om hur vi använder de nya lärosalarna 4 - 6 vid EBC. Jullunch den 18 december.
b) Ingela Frost behandlar två anmälningar om fusk som inkommit från tentamensvakter. Vårt
arbete med kurskatalogen är nu klart. Tidigare har en stjärnmärkning gjorts för kurser som ges i mån
av resurser, numera är stjärnmärkning borttagen och alla kurser ges i mån av resurser. För att vara
extra tydlig gentemot studenterna så har vi stjärnmärkt programkurser i studieplanen.
c) Eva Damm informerade om att de internationella masterstudenterna har en karriäreftermiddag
den 3 december.
10
Övriga ärenden
Petra Korall och Mikael Thollesson fått TUFF-medel gällande audiovisuell återkoppling på
skrivuppgifter i biologi.
Gesa Weyhenmayer fått TUFF-medel gällande att lära sig kritiskt granska publicerade statistiska
resultat inom vattenvård.
Nästa styrelsemöte 2015-01-26, Clevesalen EBC, kl 14.15.
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Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv.
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