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1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Fredrik Söderbom att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med två tillägg under punkten ”Övriga ärenden”. ”Antagningsoch söksiffror till våra program” samt ”Förslag om uppföljning av kursvärderingar” tillkom.

3
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2015-03-23. Inga kommentarer framkom.

4
IBG-organisation
Margareta Krabbe redogjorde/skisserade för arbetsordningen vid UU och de beredande och
beslutande organ som är involverade i olika typer av ärenden som kan inbegripa personalfrågor,
kurser, ekonomi etc. IBGs arbete framöver vad gäller beredning av ärenden samt beslutsvägar
diskuterades. Margareta informerade om att IBG ska ha ett möte i början av juni om
beslutsvägar/årscykeln där utbildningsledare Björn Gembert är inbjuden. Margareta har även
kallat programansvariga till ett möte för att diskutera programrådens funktion/sammansättning
samt hur IBG kan stötta programansvariga i deras arbete med att säkerställa kvalitet på
utbildningarna.
Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om att studierektorns roll och studierektorsgruppens
funktion/sammansättning diskuterades vid det senaste studierektorsmötet. Studierektorerna på
forskningsinstitutionerna uppmanades att sammanställa de arbetsuppgifter som de anser att en
studierektor vid IBG ska ha.
IBG-styrelsens roll vad gäller rekrytering av personal diskuterades. IBG har fler anställda som
kommer att gå i pension under de närmaste fem åren. Fredrik Söderbom undrade över vem som
är ställföreträdande prefekt vid IBG. Margareta meddelade att uppdraget är under tillsättning.

5
Kursbudget IBG (förslag till beslut att godkänna ändrat per capsulam-beslut)
Ändrat per capsulam beslut godkändes av styrelsen.

6
IBG övergripande budget 2015
IBGs budget, inklusive Klubban och Nationellt resurscentrum för biologi, granskades och
diskuterades.
Önskemål om att även kunna erhålla en överblick över GU-medlen till forskningsinstitutionerna
framkom. Verksamhetsplan (VP)/budget kommer att diskuteras vidare vid nästa möte.

7
Meddelanden
a)
Margareta informerade om den pågående översynen av lokaler på BMC med syfte att
försöka förbättra arbetsmiljön för studenter och lärare. På EBC kommer det att till hösten finnas ett 50tal nya studieplatser för studenter.
b)
Katariina upplyste att hon håller på att se över sina arbetsuppgifter och sätta sig in i
arbetet som studierektor. Petra Korall informerade om att hon nyligen genomfört en ”workshop” med
temat ”Klickers i undervisningen” för lärare vid IOB.
c)
SYV-dagen.

Eva Damm redogjorde för karriärdagen för naturvetare, kursinformationsdagen samt

d)
BÄR informerade om kandidatavslutningen den 10 juni. X-sektionen meddelade att de
har haft en arbetsmarknadsdag (DAX) där många alumner deltar. Något som diskuteras inom
sektionen är hanteringen av examensarbeten och sekretess samt hur man ska kunna få lärare att
tillämpa s k ”case”-metodik i undervisningen.
8
Övriga ärenden
Katariina redovisade antagningssiffror från den internationella omgången samt söksiffror för den
nationella omgången som fortfarande inte är avslutad. Trots fler förstahandssökande (+35%) och
ansökningar har antalet antagna studenter sjunkit något jämfört med förra året. Även den nationella
omgången har flera förstahandssökande (+40%).
X-sektionen presenterade ett förslag som anknyter till uppföljning av kursvärderingar. De anser att
det vore värdefullt om en amanuens skulle kunna granska kursvärderingar för kurser under en längre
tid för att kunna fastställa om studenternas synpunkter implementeras på kurserna.

Nästa styrelsemöte 2015-09-07 sal 1, kl 14.15.
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Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv.
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