
UPPSALA UNIVERSITET   PROTOKOLL 
Styrelsen för Institutionen    2010-10-18 
för biologisk grundutbildning 

  
  
 
Närvarande: Torgny Persson (ordförande), Ingela Frost, Örjan Östman, Rebecka Strandberg, 
Johan Wikander, Per Enström, Ulf Lagercrantz, Eva Damm, Peter Halvarsson, Ylva Lutnaes 
Övriga: Eva Wallin  

  
Per Enström och Johan Wikander hälsades välkomna som nya studentrepresentanter för  
X-programmet. 
 
  1)  Justeringsperson 
 Styrelsen utsåg Eva Damm att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2)  Föredragningslista 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
  3)  Meddelanden 
a) Torgny Persson meddelade att vid kursombudsmöten har framkommit att studenterna upplever att 

det är ont om läsplatser på EBC. Plats finns i restaurangens lokaler på eftermiddagar och kvällar, 
vi avvaktar med att öppna lärosalar. Förfrågan har inkommit från BÄR om att starta egen kiosk. 
Finns redan avtal med företag, så ansökan avslås. Den 27 oktober hålls ett seminarium om 
Pedagogisk meritering, med Karin Apelgren och Maja Elmgren. Nya datorer är inköpta till 
Klubban. IBG har, under tiden 2010-11-01--2011-03-31, anställt en student från 
Civilingenjörsprogrammet som amanuens på 20% för bl a marknadsföring till skolor, en 
Naturvetar-representant önskas också. Höstens kursinformationsdag besöktes av många studenter. 
Nytt var att studenter informerade vid postrarna, ett försök som var lyckat och fortsätter till våren. 
Den 13 oktober hölls årets Naturvetarkonferens med Marie Allen från Genetik- och patologi som 
inledningstalare och 14 studentpresentationer. Fråga uppstod om man kan lägga 
Naturvetarkonferensen på våren, samma period som Självständigt arbete? Vi funderar över denna 
fråga. Vi har blivit erbjudna att, tillsammans med andra universitet i Europa, delta i ett EU-
projekt gällande jämställdhetsfrågor, med frågor om bl a arbetsmiljön och beslutsgångar. Vill 
intervjua doktorander för att få en bild av varför man går/stannar vid universitetet.  

b) Ingela Frost: Kurskatalogarbete inleds. Individuella samtal med kandidatstudenter. Ingela var 
förra veckan på Högskoleverket för examensrättsprövning av Lärarprogrammet. Beslut väntas i 
december. 

c) Eva Damm: Viktigt att sprida informationen att efterantagning går via Studera.nu. 
d) X: Ett första studieråd har hållits, inga vakanta poster. Nästa studieråd hålls den 27 oktober. 
 
 5) Eventuella kommentarer till protokollet (bifogas) från sammanträdet den 13 sep. 
Förtydligande under punkt meddelanden: Bokning av festsalen gäller enbart IBG. Rättelse under 
punkt 14: Utnarm-dagen hålls i år torsdag den 4 november.  
  
 6)  Pågående arbete med kvalitetsarbete inom fakulteten/NUN (bilaga). Vad/hur 
mycket skall institutioner informera i kvalitetsrapporter till NUN/fakultetsnämnd? 
Handlar om dialog, bra med årsrapport. Inte så mycket statistik, mer allmänna omdömen. Rapport 
efter varje läsår? Hur kan respektive institution hjälpa lärarna? Lärarna har mycket praktiskt arbete, 
schemaläggning, lokalbokning mm. 
 



 7)  Förra mötet diskuterade vi översiktligt om kommande utredning av 
studentservice - vilken service skall ligga på universitetsnivå, fakultetsnivå respektive  
centrum-/institutionsnivå? Bifogar dokument för ytterligare insamling av synpunkter inför 
arbetsgruppens möte. 
Arbetsgruppen haft möte med genomgång av hur vi inom vår fakultet organiserar studentservice. Vid 
nästa möte deltar Kaj Svensson, internationell samordnare. X framförde synpunkt att allt som hör till 
kurser ska finnas på Studentportalen. Hur ser det ut på andra universitet, hur organiserar dom 
studentservicen?  
 
  8) Kursregistreringssiffror för höstens första period 
http://www.ibg.uu.se/upload/2010-05-03_125046_534/Antagning%20HT10.pdf 
Kurserna Molekylär cellbiologi och Immunologi får många studenter till våren. Immunologi vill 
införa ett tak för antal studenter. 
 
   9) Jämfört med dagens datum förra året har biologi +113 HST och +63 HPR. 
Mycket bra resultat. 
En ökning med cirka 10 % jämfört med föregående år. 

 
10) Inför kursekonomi för 2011. Kursekonomi nr 6 för 2010 bifogas. (bifogades även 
till förra mötet) 
En slutavräkning av tilldelning för lärararbete på kurserna ska göras för perioden 2003 - 2010. 
Avräkning görs när höstens andra period startat. 
 
11) Ny modell för fördelning av medel till GU-lokaler (bifogas). Modellen är 
komplicerad och förklaras vid mötet. 
Genomgång av förslag till fördelning av lokaltjänstkostnader 2011. 
 
12) Övrigt 
Inga övriga ärenden. 
 
 
Nästa styrelsemöte 22 nov 2010, sal 1, kl 14.30.  

  
 
Uppsala 2010-10-18 

 
  

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


