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  1 Justeringsperson 
Styrelsen utsåg Monika Schmitz att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2 Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med förändringen att punkt 6, Kursutbud 2014, flyttas till punkt 4 då 
föredragande Ingela Frost därefter måste lämna mötet. 
 
  3 Föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från 2013-09-09. Inga kommentarer framkom.  
 
  4 Kursutbud 14/15 
Ingela Frost informerade om förslag till ändringar av kursutbud 2014/2015, gällande 
kandidatprogrammet i biologi samt masterprogrammet i biologi. Genomgång av förslag som 
Programråden lämnat. Förslaget har därefter diskuterats vid senaste Studierektorsmötet, därefter har 
Ingela skickat ut remiss till forskningsinstitutionerna samt IBG-styrelsen för kommentarer. Efter 
eventuella förslag från institutionerna, går remissen tillbaka till Programråden för beslut i slutet av 
oktober. Diskuterades förslaget med olika alternativ och konsekvenser.  
 
  5 IBG-organisation 
Lokalbokning EBC - Ylva Lutnaes har tillfälligt övertagit lokalbokningen vid EBC, då Marianne 
Svarvare gått i pension. IBG ser över lösningar till vem som kan ta över lokalbokningen vid EBC. 
Fakultetsnämnden har fattat beslut om att det på varje institution ska finnas en kontaktperson för 
extern respektive intern kommunikation. Margareta Krabbe föreslår Elisabeth Långström. 
BESLUT: IBG-styrelsen föreslår Elisabeth Långström som IBGs kontaktperson för extern respektive 
intern kommunikation.  
 
  6  Statistikprojektet R, vidare arbete 
Håkan Rydin informerade om statistikprojektet R, ett projekt för att förbättra statistikutbildningen 
genom att övergå från statistikprogrammet Minitab till programmet R. Sophie Karrenberg är 
projektledare och har, tillsammans med doktorander, utvecklat ett självstudiematerial som kan 
användas av studenter och lärare. Introducerades för första gången på kurser i våras och även på kurser 
nu i höst. En projektgrupp, bestående av Sophie Karrenberg och några doktorander, hjälper de lärare, 
inom biologin, som vill omvandla en övning till R. I början av oktober höll Uppsala 
Naturvetenskapliga förening en workshop om R för bioinformatiker. Det finns många kurser inom 
Civilingenjörsprogrammet och de tekniska mastrarna som skulle kunna ha stor nytta av R. IBG-
styrelsen föreslår att vi fortsätter att stödja projektet, men funderar på vilka resurser som finns och hur 
information och kunskap om R sprids, kanske tas upp i Programrådet för X. Förslag på hur vi kan 
sprida informationen vidare kan lämnas till Margareta Krabbe, Sophie Karrenberg eller Håkan Rydin. 
 



  7 Meddelanden 
a) Margareta Krabbe informerade om antagningsstatistik gällande höstens registrerade 
nybörjare på kandidatprogrammet, nybörjare på masterprogram, nybörjare på masterprogram 
avgiftsbelagda studenter och andel kvinnor. Uppgifterna presenterades vid senaste NUN-mötet. 
Statistiken visar på att biologin lyckats mycket bra med rekryteringen. IBG ska söka medel för att 
stärka vissa inriktningar inom biologin. Vi jobbar vidare med kandidatprogrammet Miljövetenskap 
som startar Ht14 på Campus Gotland med Karin Bengtsson som programansvarig. IBG har sökt medel 
centralt för marknadsföring och utveckling av programmet. Margareta Krabbe och Katarina Andreasen 
deltar den 23 oktober vid en utbildning för nya doktorander, för att informera om undervisning vid 
IBG, vad IBG kan hjälpa till med och informera om DiaNa-projektet.  
b) Ingela Frost hade lämnat mötet. 
c) Eva Damm informerade om att Robert Malmgren arbetar med att införa ett 
tidsbokningsprogram för studievägledningen. Katariina Kiviniemi Birgersson meddelade att studenter, 
som under år två ska göra forskningspraktik, har svårigheter att hitta handledare. David van der Spoel, 
på ICM, arbetar med att lägga in information till hemsidan under projekterbjudanden. Kanske övriga 
forskningsinstitutioner kan göra det samma, med tydligare information till forskare och studenter.                                                                                
d) BÄR informerade om att det varit mycket med uppstarten, har möte nästa vecka. X-
sektionen haft ett möte där förslaget om byte av examenstitel, från examen i Molekylär bioteknik 
respektive examen i Bioinformatik, till examen i Molekylär bioteknik med inriktning mot 
bioinformatik är en viktig fråga. Dessutom ska stormöte hållas den 12 november där frågan om att 
ordförande för X-sektionen också ska ha posten som studentrepresentant vid IBG-styrelsen tas upp. 
e) Hur sprider vi aktuell information från IBG till doktorander på 
forskningsinstitutionerna? Vid lärardagarna framkom ett önskemål om att ha aktiviteter för 
engelsktalande doktorander. Många doktorander är engelsktalande, viktigt att den information som går 
ut när det gäller undervisning även står på engelska. Instruktioner på engelska för kursledare, 
checklistor mm kommer inom kort att läggas ut på IBGs hemsida. Även icke svensktalande lärare har 
problem att få/hitta information om IBGs organisation.  
 
  8 Övriga ärenden  
Margareta Krabbe informerade att iGem-laget tävlat i Lyon och gått vidare till finalen som hålls i 
Boston under slutet av november. iGem-laget och tävlingen de deltar i har fått mycket uppmärksamhet 
i media (bl a UNT och lokalTV) och på universitetets och fakultetens hemsidor. 
 
 
 
Nästa styrelsemöte 2013-11-18 sal 1, kl 14.15.  
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Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv. 
 


