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Närvarande:
Torgny Persson (ordförande), Ingela Frost, Anna Brunberg, Brita Svensson,
Anders Berglund, Margareta Krabbe, Suparna Sanyal (från punkt 3) Andreas Bundsen, Johanna
Wallenius, Martin Larsson, Mercè Berga, Jenny Hesson, Eva Damm, Ylva Lutnaes
Övriga: Eva Wallin
Presentation av den nya IBG-styrelsen.
1)
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Anders Berglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2)
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3)

Adjungering av Håkan Rydin, Eva Damm och Margareta Krabbe till IBGstyrelsen
Beslut: Styrelsen fastställde adjungering med rösträtt för Håkan Rydin (ställföreträdande prefekt),
Eva Damm (studievägledare) och Margareta Krabbe (programsamordnare).
4)
Meddelanden
a)
Torgny Persson meddelade att 110 st datorer ska inköpas till studenternas datorsalar.
b)
Ingela Frost meddelade att på onsdag hålls ett programutvecklingsmöte gällande
kandidatprogrammet. Förra veckan var det kursombudsmöte. Torgny Persson informerade att
kursombudsmöten infördes för att lyssna av studenternas åsikter om kurserna.
Civilingenjörsprogrammet införde kursombudsmöten förra terminen.
c)
Eva Damm informerade om att kursinformationsdag hålls den 30 mars vid EBC.
d)
BÄR: Kursombudsmöte hållits förra veckan.
e)
Övriga: Margareta Krabbe informerade om att på fredag hålls möte om samordning
inom X-programmet med biologilärare. Margareta Krabbe, Jan Andersson, Inst för
Organismbiologi och Gunnar Johansson, Inst för biokemi och organisk kemi, går
ingenjörsdidaktisk kurs.
5)
Information om grundutbildningens organisation inom vår fakultet
Torgny Persson informerade om teknat-fakultetens organisation from 2010-01-01.

6)

Information om grundutbildningsekonomin inom biologiska sektionen
(kursekonomi för 2011 bifogas).
Genomgång av grundutbildningsekonomin inom den biologiska sektionen.
Av årets tilldelning går ungefär hälften till lärarlöner och hälften till IBG för personal,
driftskostnader, kurser, lokaler, fältstationer mm. Genomgång och förklaring av formler av
dokumentet ”kursekonomi version 2, 2011”.
7)
Utbudet av program och kurser (listor på kursansvariga bifogas)
Diskussion om kursutbudet. Kommer vi att ha tillräckligt många studenter för att kunna hålla alla
kurser? Vi får ta upp denna fråga igen.

8)
Marknadsföringsarbete
Redovisning av vårt rekryteringsarbete. Mässor i Europa i vår, resa till Kina i april. Anställda
amanuenser som besöker gymnasieklasser och skolklasser som kommer till oss på besök. Nya foldrar
om masterprogram är exempel på vårt rekryteringsarbete.
9)
Visioner av styrelsens arbete under mandatperioden
Med anledning av ny högskolelag fr.o.m. 2011 har konsistoriet beslutat att alla institutionsstyrelser
ska ha lika sammansättning. Då vi redan haft val av IBG-styrelsen gäller regeln från nästa val. I maj
2012 börjar utvärdering av HSV, bl a görs utvärdering av examensarbeten. Anna Brunberg arbetar
med uppdatering av manualer och dokument för examensarbeten. Ett ökat inslag av etik införs nu
inom molekylär bioteknik. Individuella samtal med studenter är obligatoriskt inom
masterprogrammen, men inte inom kandidatprogrammet. Studenter inom kandidatprogrammet
erbjuds individuella samtal under åk 2.
10)
KRUUT - information
Ingela Frost informerade om KRUUT, Kreativ utbildningsutveckling. Där kan man söka pengar till
utbildningsprojekt, t ex kan inslaget om etik inom Civilingenjörsprogrammen vara ett sådant projekt.
11)
Utbudet av fristående kurser läsåret 2012/2013
Kan vara ett sätt att rekrytera nya studenter. Är utbudet av fristående kurser bra? Ska det vara färre
kurser, eller fler kurser? Vi tar upp dessa frågor vid nästa möte. Studenterna önskar en
fortsättningskurs på kursen Fysiologi, kost och hälsa.
12)
Övrigt
Inga övriga frågor.
Nästa styrelsemöte 2011-03-21, sal 1, kl 14.30.
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Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv.

