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1)
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Brita Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2)
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3)
Ev. kommentarer till protokollet från mötet den 21 nov (bilaga)
Inga kommentarer till protokollet.
4)
Kursplan för ’Ämnesdidaktiskt projekt i naturkunskap 15 hp’. Beslut
(bilaga)
Genomgång av kursplanen. Ändring till engelska ’Science Education Project in Natural Science’,
samt under rubriken Syfte och mål ändras texten till ‘Efter genomgången kurs skall studenten
kunna:’. Dessutom ska ett stavfel rättas till.
Beslut: Kursplanen godkändes efter ovanstående ändringar.
5)
Budget för 2012
Information och genomgång av IBGs budget för 2012.
6)
Registreringsstatistik, period 4 våren och sökstatistik sommarkurser
Genomgång av dokumenten, ser bra ut.
7)
Nystart av DiaNa. Information
Ingrid Ahnesjö lämnar nu DiaNa-arbetet. Katarina Andreasen tar över arbetet from juni, dessutom
kommer Lena Henriksson att bli anställd i 6 månader from augusti med bl a DiaNa-arbete för
civilingenjörerna. Lena ska också avlasta Margareta Krabbe inför högskoleverkets utvärdering.
Anställda där DiaNa-arbete ingår finns nu också vid Kemi och Geovetenskaper.
8)
IBG-utredningen (bilaga). Diskussion om styrelsens roll i processen med en
eventuellt ändrad sammansättning av ledamöter och val av ny prefekt
Diskuterades dokumentet med tilläggsförslag om IBG-styrelsens sammansättning, efter samtal med
Jan-Ivar Mattsson. Hur gör vi nu? Ny styrelse från 2013? Nya valkretsar institutionsvis. Börja arbetet
med val av ny prefekt. Vid nästa möte välja valberedning som får i uppdrag att komma med förslag
till ny prefekt.
9)

Eventuellt samgående mellan UU och Högskolan på Gotland. Lägesrapport

Skrivelse om biologins syn på sammanslagning inskickad av Lars Tranvik och Torgny Persson,
godkänd av biologisektionens prefekter. Vi är tveksamma till samgående och vill koncentrera
utbildningen till Uppsala. Torgny Persson åker till Gotland 21-22 maj. Vi återkommer om
samgåendet.

10)
Studentserviceutredningen. Lägesrapport
Studentservicen vid EBC är undantagen studentserviceutredningen och fortsätter som tidigare.
11)
Meddelanden
a)
Torgny Persson informerade att utrymning av lablokaler i C6:1 vid BMC inte längre är
aktuellt. Biblioteket flyttar i stället till C8:1. Bibliotekets nuvarande lokaler i A8:2 byggs om till
stor, delbar föreläsningssal som ska vara klar hösten 2013. Om vi ändå beslutar att flytta ut från
C6:1 och endast behålla lablokaler i B5:1 måste ombyggnation göras. Torgny Persson tar fram
underlag om byggkostnad för B5:1
b)
Ingela Frost arbetar bl a med revidering av kursplaner
c)
Eva Damm informerade om bristen på studentrum. Torgny Persson varit i kontakt med
Heimstaden om att få boka 100 rum. Eva Damm informerade också om en studentbarometer
som under vintern besvarats av 138 000 internationella studenter i Europa, USA och Asien. Mer
information finns på sidan
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/si/pressrelease/view/toppbetyg-foer-svenskauniversitet-och-hoegskolors-utbildning-bottenbetyg-foer-arbetsmarknadskontakt-610898
d)
X har studieråd i början av maj. BÄR delar ut sitt pedagogiska pris ’Pekpinnen i mitten
av april.
12)
Övrigt
Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte 2012-05-07, sal 1, kl 14.30.
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Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv.

