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Närvarande:
Torgny Persson (ordförande), Anna Brunberg, Ingrid Ahnesjö, Robert Ekblom, Martin
Larsson, Sandra Eklund, Eva Damm, Ylva Lutnaes
Övriga: Eva Wallin

1)
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Anna Brunberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2)
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3)
Inga kommentarer.

Ev. kommentarer till protokollet från mötet den 15 okt

4)
Information. IBG kommer att stanna kvar på BMC med administration
och reducerad yta för labb. I början av 2014 lämnar vi salarna 4, 5 och 6, samt festsalen, och flyttar in i
nybyggda lärosalar i Hus 18 på EBC.
Torgny Persson informerade om tidigare diskussioner rörande eventuell flytt till EBC. Där enades man om att
IBG, för verksamhetens bästa, blir kvar vid BMC. I dag startade en ny diskussion med fakulteten inklusive
fakultetsdekanus. Endast lab kvar på BMC? Alla övrig personal till BMC? Diskussionen fortsätter.
Studenterna påpekar att de måste få ersättningslokal för ett lunchrum när festsalen går över till Gustavianum.
5)
Lägesrapport om samgåendet med Högskolan på Gotland
1 juli 2013 är Uppsala universitet huvudman för verksamheten vid Gotland. Inom vår fakultet finns vid
Gotland ett magisterprogram om vindkraft som börjar nästa år, det masterprogram i Ekologi som finns
fortsätter, dock inga nyintag, och en utredning pågår om förutsättningar för att ett kandidatprogram i
miljövetenskap startas hösten 2014. Det finns också ett nätbaserat kurspaket i biologi 60hp, som vi nästa höst
startar i Uppsala universitets regi. I några kurser ingår några obligatoriska labmoment, som studenterna får
utföra i Visby. Det har redan kommit frågor från studenter om vilka kurser som ger behörighet för att läsa
vidare och om man kan läsa vidare för att få ut en kandidatexamen.
6)
Lägesrapport om pågående arbete med HSV-värderingen
Håkan Rydin nästan skrivit klar självvärderingen. Ingela Frost, Margareta Krabbe och Suparna Sanyal arbetar
med att skriva utvärdering för sina program. Klara till 13 december, Civilingenjörsprogrammet några dagar
senare.
7)
Slutrapport om Studentserviceorganisationen. Två filer bifogas. Konsekvenser för
biologiämnet
Genomgång av dokumenten. Likvärdig service ska ges till studenter vid alla Campus. Nätverk bildas för
respektive arbetsgrupp för samordning. Arbete återstår för att samordna kursadministratörerna vid TekNatfakulteten
8)
Gu-ekonomi inför 2013. Biologins tilldelning reduceras med ca 4,4 miljoner jämfört med
år 2012 och uppdraget reduceras med ca 85 HST. Strategi inför fördelningen av nästa års tilldelning.
(Kursekonomi nr 7 bifogas)
Biologin får 4,4 miljoner kronor mindre i anslag 2013. Genomgång av dokumentet, vi behåller mallarna för
2013. Vi har nu 680 HST hittills i år, uppdraget på 732 HST kommer vi inte att nå upp till.

9)
Insamling av förslag på ämnen att behandla vid Lärardagen tisdag 8 januari kl 14.00 –
18.00
Inkomna förslag: Lina von Sydow, från IT-institutionen, om alternativ undervisning, information om PBL,
Brita Svensson om praktikplats i Naturvård, studentsynpunkter gällande etik i undervisningen, vad händer
inom e-föreläsningar.
10
Meddelanden
Eva Damm informerade om att internationella studenter ska kunna uppvisa registreringsbevis och legitimation
vid tentor.
BÄR: Efter studentval skickas namn på kommande studentrepresentanter till Torgny Persson och Eva Wallin.
X: Stormöte 22 november.
11
Övrigt
Ett tack framfördes till styrelsen som nu avgår.

Nästa styrelsemöte 2013-02-04, sal 1, kl 14.30.
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Eva Wallin

Justeras:

Torgny Persson

Anna Brunberg

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

