
UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL 
Styrelsen för Institutionen 2015-03-23 
för biologisk grundutbildning 
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Styrelsemötet inleddes med en tyst minut till minne av IBGs studierektor Ingela Frost. 
Presentationsrunda av deltagarna då styrelsen fått ny studentrepresentant från BÄR. 
 
 
  1 Justeringsperson 
Styrelsen utsåg Elisabeth Långström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2 Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägg av ett övrigt ärende från X-sektionen. 
 
  3 Föregående protokoll 
Tidigare styrelseprotokoll finns på IBGs hemsida, under Lärarservice, ligger kvar på den gamla 
hemsidan, men ska in i medarbetarportalen. 
 
  4 IBG organisation 
Margareta Krabbe informerade om övertagande av arbetsuppgifter efter Ingela Frost. 
Beslutades att föreslå Katariina Kiviniemi Birgersson som studierektor tom 2016-02-29. 
Förslag att föreslå Anna Brunberg till programsamordnare i Kandidatprogrammet i biologi, beslut tas i 
fakultetsnämnden. Ett första programråd planeras.  
Definition av uppdraget som studierektor diskuterades och tas upp vid nästa studierektorsmöte. 
Margareta Krabbe informerade om institutionsstyrelsens uppdrag och den ärendeberedning, t.ex. 
studierektorsmöten, som finns inför institutionsstyrelsen. Vi återkommer till frågan om 
institutionsstyrelsens uppdrag, dokument skickas ut inför nästa styrelsemöte. IBGs budget för 2015 
skickas ut till styrelsens ledamöter.  
 
  5 Kursbudget IBG 
Då budgetarbetet tidigarelagts blev beslut inte taget gällande kursekonomin 2015. Efter kommentarer 
gällande kursekonomin för 2015 måste ett per capsulam-beslut fattas. Formuleringen i beslutet ska 
ändras och tas upp vid nästa styrelsemöte.  
Margareta Krabbe informerade om grunderna till nuvarande kursekonomi, där avstämning av kurserna 
görs efter varje år för kommande års fördelning. 
Diskuterades dokumentet ”Förslag till rutin gällande kursekonomi från och med 2016”. 
Genomgång av förslag till ny rutin from 2016. Beslutades att införa förslaget till ny rutin, där 
avstämning av kurserna bygger på senaste hela kalenderår from 2016, med tillägg att ytterligare en 
kolumn tillförs som visar aktuellt antal registrerade studenter. Uppföljning och utvärdering av det nya 
förslaget görs efter det första året. 
 
  6 Meddelanden  
 a) Margareta Krabbe informerade om kursinformationsdag onsdag den 25 mars. Börjar kl 13 med 
föreläsning i argumentationsteknik, därefter posterutställning fram till kl 16, X-sektionen meddelade 
att man har studiebesök denna eftermiddag. Information om olika programspår och valbara kurser ska 
finnas. Margareta och Katarina Andreasen från IBG deltar varje termin i en startkurs för doktorander 



på EBC. Vid detta tillfälle informeras de nya doktoranderna om hur undervisning vid biologiska 
sektionen är organiserad och hur IBG stödjer och administrerar utbildningar och kurser, inklusive 
hjälpsystem som studentportalen och kommunikationsträning (Diana).  
  c) Eva Damm arbetar med kursinformationsdagen och informerade om en karriärdag för mastrar 
som hålls den 15 maj. Två besök, från Grenoble och Madrid, kommer till EBC i maj. I slutet av april 
hålls en SYV-dag för högstadielärare och -elever. Förfrågan kommit från internationella kansliet 
gällande lärarutbyte. Det föreslås att IBG kan organisera en eftermiddag för lärare, där personal från 
internationella kansliet informerar om lärarutbyten. 
  d) BÄR: Ny styrelse, Margareta återkommer om datum för en träff med nya styrelsen.  
X-sekt: Diskussion pågår om företagskontakt. Framkommit i utvärderingar att många studenter anser 
att det är stor inriktning mot forskning, mindre mot industri och företag. Den här veckan har X-
sektionen en inspirationsvecka, med besök på bland annat SciLife.  
 
  8 Övriga ärenden 
X-sektionen har lyft frågan gällande informationsutbyte från studenter till IBG och från IBG till 
studenter. Kursinformationsdagen hade varit ett bra delmoment under inspirationsveckan, varför X-
sektionen efterfrågar bättre informationsutbyte. Information kan komma från/till informatör, 
programansvarig, kursansvarig, studievägledare, prefekt m.fl. Kanske kan man använda vår info-
adress? Elisabeth Långström kan skicka länk till viktiga sidor där aktuell information finns.  
Vid Universitetsdagen fanns ingen studentrepresentant från X-programmet och ingen representant från 
biologin med. Vi tar upp marknadsföringsfrågan med TekNat.  
 
Nästa styrelsemöte 2015-05-18, Clevesalen EBC, kl 14.15.  
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Margareta Krabbe   Elisabeth Långström 
 
 
Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv. 
 


