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  1 Justeringsperson 
Styrelsen utsåg Eva Lindström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2 Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 
  3 Föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från 2014-01-27. Inga kommentarer framkom. 
 
  4 IBG organisation 
Margareta Krabbe informerade om att nyrekrytering av biomedicinsk analytiker (BMA) vid BMC 
pågår, då Anne-Maj Gustafsson, avgår med pension fr o m oktober 2014.  
Christina Iredahl är vikarierande kursadministratör vid BMC t o m juli 2014, då Ylva Adolfsson är 
tjänstledig. 
Förslag att Bengt Persson, ny professor vid ICM, blir ny programansvarig för Masterprogrammet i 
bioinformatik. Bengt Persson har tackat ja till uppdraget, ett uppdrag som omfattar 5 %.  
Beslut: IBG-styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget. 
Förslag om att undersöka möjligheten för programansvarig att kunna ha en stödperson vid IBG som 
kan hjälp vid t ex arbete innan och vid kursstart, kursinformation vår och höst, programevenemang, 
kvällsträffar och liknande. 
Arbetet med att implementera etikspår inom IBGs program (Civilingenjörs-, Kandidat- och 
Masterprogram) fortsätter. Förslag inkom på att anställa 2 personer på halvtid under ett år, för att 
implementera spåren samt och stötta lärare med undervisning samt revidering av kursplaner. 
 
 
  5 Inköp och förnyelse presentation förslag och diskussion 
Ingela Frost har nu listat de förslag som inkommit gällande inköp, med notering om eventuella 
brådskande inköp. Listan skickas ut till studierektorsgruppen för återkoppling och åsikter om 
prioritering av inköp.  
Margareta Krabbe har äskat särskilda medel för upprustning av lab vid Campus Gotland. 
 
  6  Meddelanden 
a) Margareta Krabbe informerade om EU-projektet FESTA, ett projekt för att få stimulera 
kvinnor i universitetsmiljö. Den 23 april samt den 21 maj hålls utbildning om möteskultur, kontakta 
Margareta Krabbe om intresse finns att delta. Den 2 april hålls det årliga informationsmötet med nya 
doktorander på EBC. Katarina Andreasen och Margareta Krabbe håller i detta. 
b) Ingela Frost arbetar med kursplanerevideringar. TekNat haft en pedagogisk konferens med 
några bidrag från Biologisektionen, bl a poster gällande vårt DiaNa-arbete och Brita Svensson hade 
poster om projekt gällande examination av våra masterkurser.  
c) Eva Damm arbetar med organisation av kursinformationsdag den 2 april.                                                
d) BÄR hade inget speciellt att rapportera, arbetet löper på. 



  
 
  7 Övriga ärenden  
Anna Brunberg informerade om söksiffror gällande internationella ansökningar inkomna 15 januari. 
Anna Brunberg och Katariina Kiviniemi Birgerson granskar ansökningarna, vilka ökat i antal jämfört 
med förra året. 
Petra Korall informerade om besöksstatistik vid våra bibliotek. Biologibiblioteket har sämre statistik 
än t ex Geobiblioteket. De två biblioteken har olika utformning och arbetar på lite olika sätt. 
Diskussionen om biologibiblioteket kommer att fortsätta i intendenturstyrelsen och andra instanser. 
Diskuterades universitetets mål- och strategidokument som är ute på remiss, och hur den biologiska 
sektionen förhåller sig till dokumentet. Margareta Krabbe svarar på remissen. 
 
 
 
Nästa styrelsemöte 2014-05-19, Clevesalen EBC, kl 14.15.  
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