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1 Justeringsperson 
Styrelsen utsåg Gustaf Brorsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
2 Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 
3 Föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från 2015-10-12. 
 
4 IBG-organisation 
Margareta informerade om att rekrytering av kursadministratör, institutionstekniker samt 
laboratoriebiträde pågår. Rekrytering av intendent efter Jan Ekström har inletts. Samtliga 
nyanställningar är ersättare av tidigare anställda som slutat sin anställning respektive gått i pension. 

5 Valnämnd ny IBG-styrelse från 2016-01-01. 
Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om pågående arbete med val till ny IBG-styrelse. 
Röstning görs vid IBG-kanslierna vid EBC och BMC. Röstning pågår tom torsdag varefter 
rösträkning görs på fredag. Fråga uppkom hur personalen vid Campus Gotland röstar. Resultatet 
fastställs den 27 november. Därefter påbörjar valnämnden arbetet med val av prefekt till IBG fr.o.m. 
2016-03-01.  
 
6 Arbetsgång utveckling av nya kurser och förändring av program. Erfarenheter 
och exempel från X-programmet 
Fråga om beslutsvägar för programkurser har lyfts av Institutionen för cell- och molekylärbiologi. 
Maria Selmer informerade om ett projekt gällande utveckling av kursspår på årskurs 4-5 på 
civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik. Diskuterades frågan om, vid ändring i studieplaner 
där det formellt är TUN som tar beslut, hur och när förslag förankras i IBGs institutionsstyrelse.  
Förslag på ändringar i studieplan beslutas i programråd men bör, särskilt vid förslag som är mer 
omfattande, förankras hos sektionens studierektorer, programmets studieråd samt i IBG styrelsen. 
Hur denna förankringsprocess bäst kan ske behöver vidare diskuteras. Informerades om de nya spår 
inom civilingenjörsprogrammen som ingår i förslaget och de möjligheter och eventuella problem 
förslaget kan medföra.  

7 Lärardag 17 december (fm), 21 januari samt 17-18 augusti 2016. Kort info om 
planerade lärardagar 
Information om kommande lärardagar. Den 17:e december, under förmiddagen, erbjuds en 
workshop om hur Uppsala universitet och biologiska sektionen kan använda kulturarvet, t.ex. 
muséerna, Botaniska trädgården och Klubban, som pedagogisk resurs. Program för övriga lärardagar 
presenteras senare. 



 
8 Meddelanden 
a) Margareta Krabbe arbetar med frågor gällande verksamhetsplanen för 2016.  
b)  Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om senaste studierektorsmötet, där bl.a. 
bemanning vid forskningsinstitutionerna till nästa års kurser diskuterades.  Vissa problem att hitta 
svensktalande doktorander till kurser finns. IBG styrelsen diskuterade eventuella risker med att 
undervisning på baskurser bedrivs på engelska.  
c)  Eva Damm informerade om arbetet med utbytesstudenter.  
d)  BÄR håller val den 9 december där nya studentrepresentanter utses.  
X har haft studieråd och ska ha val under vecka 49 då bl.a. fyra nya studentrepresentanter till IBG 
styrelsen väljs. En arbetsmarknadskommitté är utsedd som ska hålla en inspirationsvecka med 
föreläsningar under våren.  
e) Petra Korall informerade om en ny fakultetsövergripande kurs på avancerad nivå ” 
5FT072 God och dålig vetenskap” på 7,5hp, som går på kvartsfart under våren. Sista anmälningsdag 
1 december. Margareta Krabbe skickar länk till kursen via mail. 

9  Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
 
Nästa styrelsemöte 2016-01-25 sal 1, kl 14.15. 
 
 

Uppsala 2015-11-16 

 

Eva Wallin 

 

Justeras: 

 

 

………………………………….  …………………………………. 

Margareta Krabbe   Gustaf Brorsson 

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