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1)
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Margareta Krabbe att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2)
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg under punkt 11 Övrigt: Anonyma tentor och
återlämnande av tentor.
3)
Meddelanden
a)
Torgny Persson gratulerade Ingrid Ahnesjö till det pedagogiska pris hon erhållit.
Diskussion om CSNs tillämpning av regler om studieresultat. Universitetsledningen startat
KRUT, forskningsanknuten utbildning. Valresultat IBG-styrelsen redovisades. 2 nya
doktorandrepresentanter är valda, BÄR har årsmöte i början av december där nya representanter
väljs. Vi har haft besök från Shandonguniversitetet i Kina, de vill skicka 2 studenter till
vårterminen 2011. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik får 1 miljon till
Förskolelyftet Ht-10, 1 miljon för Förskolelyftet Vt-11, samt 1 miljon till ny webb-plats. Fr.o.m.
2011 tillhör Klubbans biologiska station Akademiförvaltningen. Ur fonden för pedagogiskt
utvecklingsarbete har fakultetsbidrag på 280 000 kr beviljats för inköp av fjärrstyrd mobil
undervattenskamera, ROV, att användas i marinbiologisk undervisning vid Klubban. IBG har
anställt 2 PR-amanuenser, 20%, tom 2011-03-31 för skolbesök. Studentrekrytering inom Europa
vid olika mässor. Vår sommarkurs för kinesiska studenter uppskattades, nästa sommar eventuellt
en betalkurs i mikrobiologi för utländska studenter. Förslag till föreläsningar vid lärardagen i
januari diskuterades. Förslag: Gruppdynamik? Powerpoint moderniseras, kan användandet
ändras? Användning av klickers och Smartboard?
b)
Ingela Frost: Kurskatalogarbete inleds. Individuella samtal med kandidatstudenter.
Ingela var förra veckan på Högskoleverket för examensrättsprövning av Lärarprogrammet. Beslut
väntas i december. Mikael Thollesson meddelat från systematikdagarna i Göteborg att CUTS,
Centrum för utbildning inom taxonomi och systematik, har fått medel från Nordiska rådet för
uppbyggande av masterutbildning i systematik.
c)
Eva Damm: Varit på SACO-mässan.
d)
X: Kursombudsmöte hållits förra veckan.
e)
Övriga: Margareta Krabbe deltagit i nationellt bioteknikmöte vid Chalmers i Göteborg.
34 studenter från X-programmet deltog också. Nästa år har X-programmet 20-årsjubileum, det
nationella bioteknikmötet hålls då i Uppsala. Besök av en delegation från Luxemburg gällande
utbildning i bioinformatik.
5)
Eventuella kommentarer till protokollet (bifogas) från sammanträdet den 18 okt.
Inga synpunkter framkom.

6)
Rapport från nationellt GU-möte i biologi i Linköping 11-12 november
Torgny Persson, Ingela Frost och Eva Damm informerade om det nationella mötet i Linköping. Där
diskuterades bl a betygsättning av examensarbeten.
7)
Beslut om ändringar i kursplaner för fristående kurser (presenteras vid mötet).
Beslut: Styrelsen diskuterade förslaget om ändring gällande examination för kursen
Inventeringsmetodik för ornitologer. Under rubriken Examination ändras närvaro till aktivt
deltagande. Med denna justering fastställdes förslaget.
8)
Beslut om namnbyte av kurs från Biologisk bildningskurs till Biologisk debatt.
Beslut: Styrelsen fastställde förslaget av namnbyte gällande kursen Biologisk bildningskurs till
Biologisk debatt.
9)
Beslut om att Mikrobiell mångfald reduceras från 10hp till 5 hp.
.Beslut: Styrelsen fastställde förslaget att reducera kursen Mikrobiell mångfald från 10hp till 5hp.
10)
Grundutbildningsekonomi för 2011 (presenteras vid mötet).
Genomgång av 2010 års kursekonomi samt information om 2011 års anslag. Slutavräkning görs för
utbetalda kurser 2003--2010.
11)
Övrigt.
Anonyma tentor - bättre rutiner behövs. Hur gör andra universitet? När tentamensanmälan öppnar i
Studentportalen vore det bra om mail gick ut till studenterna. Arbetsgrupp behövs för att förbättra
våra rutiner.
Ingrid Ahnesjö tackade för samarbetet med IBG inom DiaNa och överlämnade blomma till Ingela
Frost och Torgny Persson
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