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1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Elisabeth Långström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2015-05-18 där antagningssiffror diskuterades. Mikrobiell mångfald
kommer inte att ges kommande läsår, Miljörätt och planering på Gotland kommer att omarbetas,
Modellering i biologi ges vt16.
4
IBG-organisation
Diskuterades hur vi arbetar med beslutsvägar. Förslag från studierektorsmöten tas upp för beslut i
institutionsstyrelsen. Beslut om nya kurser tas av NUN/TUN, kursplaner för befintliga kurser tas på
programråd. Nya kurser och nedläggning av kurser förankras i institutionsstyrelsen.
Viktigt att information går ut om att lärare inte kan lova studenter plats på kurser.
Margareta Krabbe informerade om bemanningen på IBG. Lars-Göran Josefsson arbetar 25%
from 2016-01-01, med projekt för studenter och arbetsmarknadsanknytning. Fredrik Sundström
har korttidsanställts på 80 % som utbildningssamordnare tom 2016-01-31. Nationellt
resurscentrum för biologi och bioteknik har anställt Ida Solum på 50 % tom 2016-02-23 för
omarbetning av Bioresurs hemsida. Eva-Lena Andersson är tillsvidareanställd, 15%, för kursen
Fysiologi, kost och hälsa. IBGs institutionstekniker går i pension 2015-10-31 och IBGs
intendent går i pension 2016-05-01.
5
Valnämnd ny IBG-styrelse från 2016-01-01.
Margareta Krabbe informerade om förslag till valnämnd och tidplan för val av ny
institutionsstyrelse vid IBG from 2016-01-01, samt val av prefekt from 2016-03-01. IBG ska ha 2
lärarrepresentanter i IBG-styrelsen, men då IBG endast har en lärare, förutom ordförande i IBGstyrelsen, lyftes frågan om IBG i stället kan ha 2 TA-ledamöter i styrelsen. Valnämnden får i
uppdrag att utreda frågan.
Beslut: Till valnämnd, med uppdrag att förrätta val av IBG-styrelse, från 160101 och val av prefekt
vid IBG from 160301, utsågs Gerhart Wagner (ICM), Lage Cerenius (IOB), Eva Lindström (IEG),
Anna Brunberg (IBG), Katariina Kiviniemi Birgersson (IBG), Jovana Kokic (doktorandrep), Gustaf
Brorsson (studrep) samt Elsbeth Scholtes som adjungerad.
Elsbeth Scholtes sammankallar till första mötet, valnämnden får vid första mötet besluta vem som
blir sammankallande i valnämnden.
Val av IBG-styrelse ska vara klart innan årets slut.

6
Meddelanden
a)
Margareta arbetar med tjänstetillsättningar vid IBG och arbetet med
verksamhetsplanen för 2016. Margareta informerade om arbetet med etikinslag i undervisningen.
En fråga vi får arbeta vidare med är Hur kan vi samordna satsningen på etikutbildning? Kanske
även etikföreläsning för doktorander och lärare.
Förslag finns nu från TekNat att det ska finnas en central organisation för etik och för
kommunikationsträning som ska ligga på fakultetsnivå inom TUR.
b)
Katariina informerade om masterprogramstart, där allt gått bra. Katariina förbereder sig
inför kommande studierektorsmöten som gäller kursekonomi och bemanning, kursvärderingsarbete
med Håkan Rydin pågår också. Katariina redovisade antal studenter vid respektive program.
c)

Eva Damm informerade om arbetet med utbytesstudenter.

d)
studenter.

BÄR har inte kommit igång ännu, har koncentrerat sig på mottagningen av nya

8
Övriga ärenden
Elisabeth Långström informerade om att kursombudsmöten på svenska och engelska i höst hålls
parallellt på samma tid, mellan kl 12 - 13. Elisabeth skickar ut information om detta till lärare och
studenter. Efter varje kursombudsmöte kommer feedback att ges till respektive lärare.
Mottagningsenkät till masterstudenter förbereds på universitetsövergripande nivå. IBG har varit
inblandade i utformningen så att även institutioner som ordnar egen mottagning har nytta av svaren.
Lärardagar 2016 hålls den 17 - 18 aug 2016.

Nästa styrelsemöte 2015-10-12 sal 1, kl 14.15.
Uppsala 2015-09-07
Eva Wallin

Justeras:

Margareta Krabbe

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