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  1 Justeringsperson 
Styrelsen utsåg Maria Selmer att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
  
  2 Föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes.  
 
  3 Föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från 2014-03-24 samt 2014-05-19. Inga kommentarer till protokollen 
framkom.  
 
  4 IBG organisation 
Margareta Krabbe informerade om att Maria Wilén anställts som Biomedicinsk analytiker vid BMC 
efter Anne-Maj Gustafsson. Ylva Adolfsson har, efter ledighet för annan anställning, återvänt till 
kursadministrationen vid BMC. Lisa Chytraeus är nyanställd som kursadministratör vid EBC efter 
Elsbeth Scholtes, som fått ändrade arbetsuppgifter. Håkan Rydin är ny studierektor vid Institutionen 
för ekologi och genetik och avgår därmed som biträdande prefekt vid IBG from 2014-09-01. Aktuellt 
för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är rekrytering av två informatörer på halvtid 
under ett år. Ombyggnation av lab i B5:1 vid BMC ska göras under november månad.  
 
  5 Antagning höstens program och kurser 
Generellt ser antagningssiffrorna för hösten bra ut, förutom Kandidatprogrammet i Miljövetenskap vid 
Campus Gotland (endast tre antagna studenter). Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om 
antagningssiffrorna gällande masterprogrammen som är 13 % fler än förra året, med studenter från 28 
olika länder. Ingela Frost informerade om antagningssiffrorna gällande kandidatprogrammet i biologi, 
ingång för naturvetare och samhällsvetare. Margareta Krabbe informerade om antagningssiffror för 
hela fakulteten.  
TUR anordnar en föreläsning om arbetslivsanknytning med Marita Teräs vid Naturvetarna den 6 
december, med inriktning mot lärarna.  
  
  6 Ekonomi, inför VP 2015 
Frågan om vilka av våra kurser som ska vara programexklusiva, dvs endast erbjudas studenter 
registrerade på program, diskuterades. Frågan ska tas upp och diskuteras vidare vid senare tillfälle, 
både i studierektorsgruppen och i IBG-styrelsen. 
 
  7 Lärardagen  
Margareta Krabbe informerade om Lärardagarna i biologi som hölls den 19 - 20 augusti, med ett 
program som innehöll: en presentation/diskussion om publiceringsetik (Stefan Eriksson, CRB), en 
diskussion kring arbetsmetoder samt relationer mellan forskningsinstitutioner och IBG (Ellegren, IEG 
mfl.) samt pedagogiska tips från tre av biologins fyra excellenta lärare Anna Brunberg, Staffan Svärd 
och Gesa Weyhenmeyer (Gerhart Wagner kunde inte delta). 
 



  8  Meddelanden 
  a) Margareta Krabbe informerade om att IBG och Kemi ska göra en gemensam skrivelse till 
fakulteten där man äskar extra medel till experimentell utrustning och även högre ersättning inom våra 
ämnen.  
  b) Ingela Frost om antagningssiffror för lärarutbildningen, som ser bra ut med ökat söktryck. 
Arbetar med kurskatalogen 2015/2016. Fråga finns om flytt av fristående kurser till Gotland. Från 
listan på inköpsönskningar har mycket bockats av. Införandet av etikspår har påbörjats inom 
Kandidat-, Master- och Civilingenjörsprogrammen. Katarina Andreasen och Lena Henriksson är 
koordinatorer för detta arbete med etik. Som ytterligare resurs i projektet finns studenten Olivia 
Orback som arbetar särskilt med etikspåret på Kandidatprogrammet i biologi. 
  c) Eva Damm arbetar med villkorade antagningar och kursinformationsdagen 1 oktober som 
krockar med en karriärdag för kandidat- och civilingenjörsstudenter. 
  d) BÄR meddelade att mottagningen har gått bra och att man söker efterträdare till BÄRs poster 
inför nästa år. 
   
  9 Övriga ärenden  
Krav från kursansvarig lärare om att kunna sätta ett tak på antal studenter som kan tas in, för att 
undervisningen ska kunna bedrivas med hög kvalitet, diskuterades. Denna diskussion ska tas upp igen. 
Vid ICM har samköp av utrustning med IBG, där utrustningen står på forskningsinstitutionen 
diskuterats. Denna diskussion har också startats på forskningsinstitutionerna vid EBC. 
 
 
 
Nästa styrelsemöte 2014-10-13, Clevesalen EBC, kl 14.15.  
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Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv. 
 


