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1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Ellen McShane att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2013-10-14. Inga kommentarer framkom.
4
IBG-organisation
Inga direkta förändringar att informera om för tillfället.
5
IBG budget 2014
Margareta Krabbe informerade att budgetprocessen vid UU är tidigarelagd i år. Budgeten för IBGs
kursekonomi är därför fortfarande inte fullständig utan innehåller en del osäkra poster, t.ex. ska
kursinnehållet revideras något samt att kurserna på Campus Gotland ska inkluderas i
budgetsammanställningen. Ingela Frost meddelade att kurserna ”Carl von Linné 10 hp”, ”Modellering i
biologi 5 hp”, Tillämpad fysiologi 10 hp” och ”Växternas evolution och mångfald 15 hp” kommer att
strykas samt att två nya kandidatkurser kommer att tillkomma, ”Bibliografiskt projekt 5 hp” samt
”Kemisk miljöanalys 5 hp”. Margareta Krabbe upplyste vidare att IBG i år erhåller utbildningsmedel i
samma omfattning som förra året. Lokalkostnaderna har dock ökat. Det finns inga planer för närvarande
att förändra budgetmallarna för tilldelning av medel till kurserna. Budgeten ska ses över ytterligare och
diskuteras vid kommande studierektorsmöte i december. Kommentarer på budgetens innehåll och
format tages tacksamt emot av Margareta Krabbe.
6
Kandidatprogram i Miljövetenskap start ht 14
Ingela Frost redogjorde för arbetsgruppsmötet på Campus Gotland i slutet på oktober där även Elisabeth
Långström deltog. På mötet diskuterades bl.a. programmets marknadsföring samt utbildningsplan och
kursinnehåll. Ingela Frost informerade att arbetet i programmets arbetsgrupp fungerar bra. Den 5
december är det ett ytterligare möte där programrådets sammansättning kommer att behandlas. Den
preliminära utbildningsplanen diskuterades något där majoriteten av kurserna är klassade som
miljövetenskap. På programmets tredje år erbjuds det kurser som bör vara av intresse för vissa av våra
kandidatstudenter och internationella studenter. IBG har tillsammans med programansvarig, Karin
Bengtsson, sökt strategiska medel centralt för att marknadsföra och utveckla programmet och besked om
utfallet av ansökan kommer innan jul.
7
Meddelanden
a)
Margareta Krabbe informerade om att UKÄs utvärdering av civilingenjörsprogrammet i
molekylär bioteknik och motsvarande tekniska master i bioinformatik resulterade i omdömet ”Hög
kvalitet”. Det är av intresse att framöver analysera och sammanfatta resultatet av denna omfattande
utvärdering.
IBG har genomfört en arbetsmiljöenkät som kommer att presenteras inom kort. Svarsfrekvensen är hög
och resultatet är i överlag positivt.
UU genomför för närvarande ett uppdrag om revidering av mål och strategier. Även vid IBG pågår ett

liknande mål och strategiarbete.
Miljökontoret vid Uppsala kommun har genomfört en inspektion av våra labb den 12 november. De var
nöjda med IBGs laboratorielokaler och kemikaliehantering.
Ombyggnationen i hus 18 följer tidsplanen. Lokalerna ska vara redo för undervisning vid terminsstarten 20
januari. Till vårt förfogande står då tre föreläsningssalar, grupprum, lärarrum, ett vilrum och en ny
festsal/lunchsal.
Val av elektorer och personliga suppleanter till teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdets
elektorsförsamling har genomförts.
UU genomför en nationell kampanj för att rekrytera studenter till tekniska och naturvetenskapliga
utbildningar, bl.a. via en reklamfilm som kommer att visas på biograferna.
Slutligen redogjorde Margareta Krabbe och Ingela Frost för resan till Kina vilken innefattade besök till
bl.a. fyra universitet. Det finns ett stort intresse för IBGs utbildningar och undervisningsmetodik.
Sommarkursen ”Swedish nature” är mycket uppskattad och kommer att ges sommaren 2014.
b)
Ingela Frost meddelade att arbetet med utbildningskatalogen är slutfört. TekNat har
erhållit medel från rektor (2 miljoner) för att utveckla kurser på den avancerade nivån. Det har bl.a.
framkommit att det är betydelsefullt att se över progressionen under masterutbildningen. Ingela Frost
påpekade att det finns ett faktiskt behov av att säkerställa progression mellan kandidat- och masternivå.
Ingela Frost nämnde att det kan bli bemanningsproblem på vissa kurser framöver.
c)
Eva Damm upplyste om att utbytesprogrammet Erasmus LLP (”Lifelong Learning
Programme”) kommer att ersättas med Erasmus +. Detta innebär att alla utbytessavtal kommer att
behöva skrivas om. Margareta Krabbe och Eva Damm kommer inom kort att sätta igång med detta
arbete.
d)
BÄR informerade om att det är styrelseval i december. BÄR kommer att köpa en
TV-skärm för erhållna fakultetsmedel. Det är tänkt att TV-skärmen ska användas för att
kommunicera information från BÄR, IBG och UU. X- sektionen meddelade att även de har
styrelseval på gång. Man har beslutat att ordförande ska vara sektionens representant i IBGstyrelsen. X-sektionen har deltagit på bioteknikdagarna i Lund där civilingenjörsstudenter från sex
universitet har möjlighet att träffas och även knyta kontakter med inbjudna företag.
8
Övriga ärenden
Margareta Krabbe kommer att bjuda in till ett sista avslutningskaffe i Festsalen innan dessa lokaler
övergår i museum Gustavianums verksamhet 13 december.

Nästa styrelsemöte 2014-01-27 sal 1, kl 14.15.
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