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Närvarande: Margareta Krabbe (ordförande), Anna-Kristina Brunberg, Katariina Kiviniemi
Birgersson, Monika Schmitz, Fredrik Söderbom, Gustaf Brorsson, Eva Damm, Elisabeth
Långström (sekreterare).
1
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Katariina att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
3
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2015-09-07. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4
IBG-organisation
Margareta arbetar med ersättningsrekryteringar till fyra tjänster: institutionstekniker, intendent,
laboratoriebiträde och kursadministratör.
5
Valnämnd ny IBG-styrelse från 2016-01-01.
Valet utlystes den 6 oktober 2015. Katariina informerade om valnämndens arbete. Valnämnden
består av Gustaf Brorsson, Anna Brunberg, Lage Cerenius, Katariina Kiviniemi Birgersson (ordf),
Jovana Kokic, Eva Lindström, Gerhart Wagner och Elsbeth Scholtes (adjungerad sekreterare).
Biologiska sektionens anställda har fått valinformation skickat till sig per e-post. Information finns
också tillgängligt via medarbetarportalen bland dokumenten under biologiska sektionen.
Valnämnden har haft sitt första möte. Diskuterad fråga: kan styrelsens sammansättning vad gäller
antalet ledamöter för korporationen ”Lärare IBG” ändras? Enligt förslag skulle korporationen ”TApersonal” öka och ”Lärare IBG ” minska för att bättre representera IBGs sammansättning. Ändring
av nuvarande sammansättning av IBG-styrelsen kräver dock rektorsbeslut p.g.a. att det ger
avvikande sammansättning när det gäller vetenskaplig kompetens. Om särskilda skäl till att en
sådan majoritet inte behövs i en styrelse kan man frångå detta krav. Enligt TekNats kanslichef
Måns Östring kan ärendet beredas av fakultetskansliet, men tar tid. Valnämnden väljer att inte
pröva omfördelningsförslaget inför detta styrelseval. Kan göras i god tid för nästa styrelseval.
Prefektval kommer att diskuteras vid senare valnämndsmöte.
6
Examinatorer för IBGs kurser
Listan över IBG kursers examinatorer läsåret 2015-2016: Förslag till ändringar måste göras i god
tid innan listorna fastställs i NUN och TUN. Enbart aktuella kurser ska vara med på listan.
.
7
Lärardag 21 januari 2016
Flera förslag till ämnen har kommit upp till förslag.
a) Sekretess och publicering för examensarbete, praktik och andra individuella kurser på IBG.
Nya rutiner.
b) Alumnstudie master – ”Först ut” Maria Björnemark och Camilla Maandi, Enheten för
kvalitetsutveckling och universitetspedagogik
c) Forskningsanknytning på IBG kurser (inventering; Lage Cerenius, IOB)
8

Meddelanden
a) Fakulteten och TUR tar över koordination av utbildningarnas kommunikationsträning
DiaNa och etik. IBG fokuserar på egen utveckling av kommunikationsträning och vidare

b)

c)
d)
e)

utveckling av etikspår för våra egna utbildningar. IBG arbetar tillsammans med TUR inom
dessa områden för ett bra samarbete inom fakulteten.
Katariina ser över rutiner för kursvärderingar och kursrapporter.
Gustav om kursvärderingarna: 1: de får inte vara för långa. 2: om man läser parallella
kurser bör kursvärderingarna komma ut samtidigt. 3: många studenter är inte intresserade
att göra kursvärdering innan tentan.
Studievägledare Eva Damm: Enstaka studenter klarar inte de praktiska delarna av
utbildningen. Individuell examination av experimentell färdighet diskuterades.
Studieråden: X-sektionen: terminens första sektionsmöte lockade många studenter.
Inga övriga meddelanden.

9
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

Nästa styrelsemöte 2015-11-16 Clevesalen, kl 14.15.
Uppsala 2015-10-12
Elisabeth Långström

Justeras:

Margareta Krabbe

Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv.
	
  

Katariina Kiviniemi Birgersson

