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Närvarande: Torgny Persson (ordförande), Per Ahlberg, Anna Brunberg, Robert Ekblom, Brita 
Svensson, Anders Berglund, Martin Larsson, Erica Nyberg, Eva Damm, Marianne Svarvare 
Övriga: Eva Wallin  
 
 
  1)  Justeringsperson 
Styrelsen utsåg Marianne Svarvare att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2)  Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes, med tillägget val av studentrepresentanter till IBG-styrelsen under punkt 15. 
 
  3)  Ev. kommentarer till protokollet från mötet den 28 maj 
(http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/120/120247_120528-ibg-styr.pdf) 
Torgny Persson informerade om att begäran att få avkorta IBG-styrelsens mandattid till 12-12-31 har skickats 
in till vicerektor. 
 
  4)  Val av kandidat till uppdraget som prefekt under perioden 2013-03-01 till 2016-
02-29. En enig valberedning föreslår Margareta Krabbe. Av jämställdhetsskäl skall det finnas två 
kandidater, en av vardera könet, som styrelsen skall ta ställning till. Valberedningen förordar Håkan 
Rydin som den andra kandidaten. Styrelsen beslutar om kandidat och skickar underlag till 
fakultetsdekanus som formellt beslutar. 
Valberedningen föreslår val av Margareta Krabbe som prefekt vid Institutionen för biologisk grundutbildning 
under perioden 2013-03-01 -- 2016-02-29.  
Beslut: Styrelsen föreslår vicerektor att Margareta Krabbe skall förordnas som prefekt vid Institutionen för 
biologisk grundutbildning under perioden 2013-03-01 -- 2016-02-29 i enlighet med valberedningens förslag. 
 
  5)  Examinatorer på kurser läsåret 2012/2013. De bifogade sammanställningarna sänds till 
NUN respektive TUN för formellt beslut 
Genomgång av dokumenten. Sammanställningarna godkändes och skickas till NUN/TUN för beslut.  
  
  6)  Registrerade på program och kurser i början av hösten. (Masterprogrammen, se fil 
”sammanställning”) 
Genomgång av registrerade på program och kurser, några fler studenter i år. Vi har ett uppdrag på 732 
registreringar i år, prognosen pekar på att vi inte uppnår målet.  
 
  7) Ändringar i utbildningsplaner till läsåret 13/14: 
a) kandidatprogrammet. Kursen ”Genetik och genteknik 10 hp” föreslås byta namn till 
”Molekylärbiologi och genetik 10 hp”. 
b) master i biologi. Kursen ”Evolutionär genomik 15 hp” utgår. Ersätts med kursen ”Nya 
sekvenseringstekniker – data, analyser och tillämpningar 15 hp”. Preliminär kursplan med engelskt 
namn och ev. förkortat svenskt namn sänds ut senare denna vecka. 
c) master i tillämpad bioteknik. Felaktig text om behörighet revideras. 
a) kandidatprogrammet. Tillstyrktes att kursen Genetik och genteknik 10 hp byter namn till Molekylärbiologi 
och genetik 10 hp. Skickas till NUN för beslut. 
b) master i biologi. Diskuterades olika namnförslag. Tillstyrktes att kursen inrättas, frågan om namn på kursen 
får tas upp i programrådet för masterprogrammet i biologi. Diskuterades tillträdeskraven där Evolutionär 
genetik eller Mikrobiell genetik är ett krav, lägga till eller Startkursen för masterstudenterna. 
c) master i tillämpad bioteknik. Torgny Persson lämnat in revidering till Björn Gembert. 
 



  8) Ekonomi. Biologins GU-medel reduceras med ca 3 miljoner nästa år. Skall vi reducera 
antal HST genom att lägga ned/periodisera kurser eller behålla kurserna och reducera tilldelningen per 
kurs? Registreringsstatistik på påbyggnadskurser 1993-2012 bifogas. 
Torgny Persson informerade om minskning av GU-medel de tre kommande åren, TekNat minska med 226 
HST 2013. Diskuterades nedläggning av kurser, stjärnmärkning av kurser, Torgny Persson funderar vidare. 
 
   9) Lägesrapport om eventuell flytt av IBGs verksamhet vid BMC till EBC 
Vad kostar det att flytta IBG från BMC till EBC? Utredning tillsatt för att under hösten se över olika 
alternativ och kostnader. Underlag till beslut klart i december. Festsalen samt lärosal 4, 5 och 6 övertas av 
Museum Gustavianum, preliminärt 2014-01-01, men definitivt datum styrs av IBGs beslut om eventuell flytt 
till EBC. 
 
10) Lägesrapport inför HSV-värderingen 
Ingela Frost, Katarina Kiviniemi och Håkan Rydin åker till HSV, Stockholm, den 4 oktober, för att få veta 
mer praktiskt hur redovisningarna ska skrivas. Ska vara klart i mitten av december.  
 
12) Revidering av biologins pedagogiska handlingsprogram (version från förra hösten 
bifogas). 
Vi avvaktar med uppdatering av vårt pedagogiska handlingsprogram tills fakultetens nya pedagogiska plan är 
klar. I fakultetens nya plan är forskarutbildningen integrerad.  
 
13) Lägesrapport om arbetet med betygskriterier 
Tas upp vid senare tillfälle, arbetet pågår. 
 
14) Meddelanden 

a) Torgny Persson meddelade att Utbildningsledare söks vid TekNatfak. From 2013-07-01 finns 
Campus Gotland, 8 lärare ska integreras vid IEG och IOB. Vilket utbud ska finns vid Campus Gotland?  
b) Eva Damm meddelade att det är kursinformationsdag den 3 oktober, kl 15-17. Studenterna 
anmäler sig till vårens kurser senast den 15 oktober. 
 

15) Val av studentrepresentanter till IBG-styrelsen 
Martin Larsson delade ut dokumentet Valföreskrifter, inför val av studentrepresentanter till IBG-styrelsen. 
Studenterna önskar undantag från valföreskrifterna enligt §16, val i annan ordning, för att som tidigare själva 
utse studentrepresentanter årsvis. BÄR utser en representant och en suppleant från kandidatprogrammet samt 
en representant och en suppleant från masterprogrammet i biologi, X utser en representant och en suppleant 
från civilingenjörsprogrammen.  
Beslut: Styrelsen ger studenterna rätt att årsvis organisera egna val av studentrepresentanter och att 
mandattiden skall sammanfalla med kalenderåret. 
 
 
Nästa styrelsemöte 2012-10-15, sal 1, kl 14.30.  

  
 
Uppsala 2012-09-17 
 

  
Eva Wallin 
 
 
Justeras: 
 
 
Torgny Persson   Marianne Svarvare 
 
 



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


