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Närvarande: Torgny Persson (ordförande), Ingela Frost, Per Ahlberg, Anna Brunberg, Robert 
Ekblom, Gerhart Wagner, Ingrid Ahnesjö, Miriam Rulin, Mercé Berga, Erica Nyberg, Eva Damm, Ylva 
Lutnaes, Jenny Hesson från punkt 10 
Övriga: Eva Wallin  
 
 
 
  1)  Justeringsperson 
Styrelsen utsåg Anna Brunberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2)  Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 
  3)  Ev. kommentarer till protokollet från mötet den 26 mars 
(http://www.ibg.uu.se/digitalAssets/107/107097_120326-ibg-styr.pdf) 
Torgny Persson informerade om att Katarina Andreasen och Lena Henriksson anställts för nystart av DiaNa. 
Inga övriga kommentarer till protokollet. 
 
  4)  Ekonomi - bifogar kursekonomi 2012-nr 6 
Uppdatering av tidigare dokument. 
 
  5)  Ekonomi - information förväntat reducerat utbildningsuppdrag år 2013 
Ingen ersättning ges för överprestationer varför vi måste se över hur vi kan minska antalet studenter. 
Fristående kurser kan vara ett alternativ, varför principdiskussion om dessa kurser ska hållas. De fristående 
kurser som ingår i programmen bör undantas från reduceringskrav, fokus måste vara på programstudenter och 
programkurser. Inga efterantagningar ska göras på fristående kurser. Öppna fördjupningskurser måste också 
ses över. Vi återkommer i dessa frågor. 
  
  6)  Ansökningssiffror till program och kurser ht-12 (bilaga) 
Genomgång av ansökningssiffror. Utländska sökande och utbytesstudenter tillkommer. 
 
  7) Registreringsstatistik på påbyggnadskurser 1993-2012 (bilaga) 
Dokument med statistik över registrerade studenter per kurs, för åren 1993-2012, för framtida diskussioner. 
 
  8) Kursutbud 12/13. ’Entomologi 10hp’ inrättas som kvällskurs till ht-13. Ges som öppen 
fördjupningskurs ht-12. ’Fåglars ekofysiologi och anatomi 10 hp’ ges som öppen fördjupningskurs 
andra perioden ht-12. 
Ingela Frost informerade om kurserna. Kursen Entomologi 10 hp inrättas som reguljär kvällskurs från ht-13, 
med stjärnmärkning. 
 
   9) IBG-utredningen + tillägg (bifogas). I utredningen föreslås att IBG-styrelsen skall begära 
att få avkorta sin mandattid till 12-12-31 och att ny styrelse skall inrättas from 2013-01-01. Beslut 
IBG-utredningen har nu skickats ut på remiss till ansvariga för forskningsprogrammen för att lämna 
synpunkter och samtidigt ge förslag på kandidater till valberedningen. Efter sammanställning av synpunkter 
och förslag behandlas utredningen på sektionskollegiet den 16 maj. Lars Tranvik redovisar inkomna förslag 
som behandlas vid IBGs extra styrelsemöte den 28 maj, kl 13.00 -14.15 
Beslut: IBG-styrelsen beslutar att förkorta mandattiden för nuvarande styrelse t.o.m 2012-12-31 och beslutar 
att välja ny styrelse fr.o.m 2013-01-01 med den sammansättning som föreslås i utredningens tillägg. 



10) Information om samgåendet mellan UU och Högskolan på Gotland. Prefekterna i biologi 
har lämnat synpunkter på samgåendet inom biologiområdet (bifogas). 
Bertil Ståhl vid Högskolan på Gotland har skickat mail gällande biologiämnet inför ett samgående med 
Uppsala universitet. En delegation från Uppsala åker till Gotland den 21 - 22 maj. Gotland har andra 
tillträdeskrav än Uppsala, diskuterades om vi kan hitta former för att hitta bra lösningar. Bas för 
färdighetsträningskurser?  
 
11) Meddelanden 

a) Torgny Persson informerade om Studentserviceutredningen. From i höst kommer en 
mottagningsdisk att finnas vid Ångström där bl a utlämning av tentor sker och studenterna kan vända sig 
dit vid frågor. Studentservicen vid BMC innefattar närmare samarbete mellan GU vid kemi och biologi, 
medan EBC och Geovetenskaper lämnas orörda. Nästa fas blir frågan om centralisering av lokalbokning 
from januari 2014. IBGs amanuens Mohamed Beyan varit med och representerat UU vid utbildningsmässa 
i Saudiarabien. 
b) Ingela Frost informerade att hon följer upp två plagiatärenden. 
c) Eva Damm inget att rapportera. 
d) X haft studieråd, arbetar med förbättring av kursvärderingar. 
 

13) Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 
 
 
Nästa styrelsemöte 2012-05-28, sal 1, kl 13.00.  

  
 
Uppsala 2012-05-07 
 

  
Eva Wallin 
 
 
Justeras: 
 
 
Torgny Persson   Anna Brunberg 
 
 
 
 Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv. 


