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Närvarande:
Torgny Persson (ordförande), Ingela Frost, Örjan Östman, Rebecka Strandberg,
Anna Brunberg, Otto Berg, Eva Damm, Sofia Rydahl, Ylva Lutnaes
Övriga: Eva Wallin
1)
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Anna Brunberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2)
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägget: Ny punkt 13 Handlingsplan för arbetsmiljöarbete.
3)
Meddelanden
a) Torgny Persson meddelade att bokning av Festsalen på EBC ska kunna göras även på dagtid.
Bokning kan inte göras mellan kl 11.30 - 14.00, då studenterna har lunch, övriga tider
bokningsbara. Ett nytt Kultur- och kunskapsprojekt, för att skydda och bevara naturen och miljön,
söker studenter som under sin utbildning vill vara med och inspirera, informera och kommunicera
genom text och bild. Skicka PR-amanuenser? Torgny Persson och Ingela Frost kontaktar
ansvariga för projektet för mer information. Gästlärare, 50%, ska anställas vid IBG 2011 - 2013,
Biologiska sektionen garanterar betalning. From Vt11 ska studenter söka kurser via Studera.nu,
all efterantagning ska också göras via denna websida. Under lärardagarna framkom förslag om
att pengar som avsatts till ’Bonusprogrammet’ i stället används till jullunch för biologins lärare,
Eklundshov bokat för jullunch 17 dec kl 12.00. Fakulteten startat utredning om ny modell för
ersättning om lokalkostnader inom grundutbildningen. Utredningen klar i mitten av oktober.
b) Ingela Frost: Planeringsarbete inför nästa läsår
c) Eva Damm: Bostadssituationen fortfarande inte löst för några av våra studenter.
Kursinformationsdag 29 sep kl 14.00 – 16.30. Eva Damm, Katariina Kiviniemi och Sofia Rydahl
arbetar med kursinfodagen.
d) BÄR: Arbetar för gemensamt mottagningsprogram med fysiker och matematiker för att våra
studenter ska känna sig mindre vilsna när de börjar läsa vid Ångström.
5)
Eventuella kommentarer till protokollet (bifogas) från sammanträdet den 10 maj.
Inga kommentarer. Kursen Bioinformatiska analyser IIb ges första perioden Ht11. Monica Schmitz,
ny lektor vid Inst för Organismbiologi, ger kursen Djurfysiologi Vt11.
6)
Inför val av ny IBG-styrelse från kommande årsskifte
Lista med namn på valbara lärare skickats ut till studierektorerna, som med hjälp av
programansvariga tar bort/lägger till namn som kan nomineras. Därefter nominering och val.
7)
Registreringsstatistik på kurser och program
Vi ligger bra till nationellt. Den tyska organisationen CHE (Centre for Higher Education
Development) gav oss excellent-stämpel vid utvärdering 2007. Ny utvärdering görs i år, beslut
kommer i oktober.

8)
Marknadsföringsarbete kommande läsår
Broschyrer ska ses över, vi ska delta i SACO-mässan i höst. Vi söker också efter två st PRamanuenser samt hemortsambassadörer. Hur kan vi använda oss av nya medier? Tex en alumnklubb
på Facebook, studenter kan spela in film som läggs på Youtube mm.
9)
Kommande utredning av studentservice – vilken service skall ligga på
universitetsnivå, fakultetsnivå respektive centrum-/institutionsnivå?
Utredning om studentservice pågår med ändring from 2012. En organisation för hela
grundutbildningen? Vilken service efterfrågas av studenter? Vilken service ska ligga centralt?
Bostäder och hjälp till studenter med funktionshinder är exempel på service som bör ligga centralt.
10)
Synpunkter på studenternas plan på utmärkelsen ’Utmärkt kurs’? (bifogas)
Utredning om kvalitet görs vid vår fakultet. Olika strukturfrågor, minska lärarnas administration
kursvärdering, återkoppling mm. Genomgång av arbetsdokumentet ’Utmärkt kurs’ med synpunkter
om att lägga ämnesperspektiv och att en kurs kan ha flera lärare.
11)
Inför kursinformationsdagen den 29 september
Eva Damm skickar inbjudan till lärare för att få veta vilka som kommer.
12)
Kursekonomi nr 6 (bifogas)
Avstämning av ersättning till IEGS för åren 2003 - 2010 ska göras till årsskiftet.
13)
Handlingsplan för arbetsmiljöarbete 2010
Genomgång av handlingsplanen.
Beslut: Godkännes under förutsättning att planen revideras inom det närmaste halvåret.
14)
Övrigt
Utnarm-dagen hålls i år torsdag den 3 november på eftermiddagen då studenterna ska ha schemafritt.
Några kurser har inga kursombud, påminnelse utskickad.
Nästa styrelsemöte 10 nov 2010, sal 1, kl 14.30.
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