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1
Välkommen ny IBG-styrelse och presentationsrunda
Margareta Krabbe hälsade välkommen och därefter vidtog presentationsrunda av den nya IBGstyrelsen. Dokument med uppgift om IBG-styrelsens medlemmar och mailadresser, samt dokument
gällande Teknisk-Naturvetenskapliga fakultetens organisation utdelades.
2
Justeringsperson
Styrelsen utsåg Sophie Karrenberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3
Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes, med tillägget Synpunkter om nya tentamensregler under övriga
frågor.
4
Föregående protokoll
Genomgång av protokoll från 2015-11-16.
Fråga om punkt 8 e gällande informationsspridning. Studierektorerna är en länk för spridning av
information ut till institutionerna. Varje institution ska ha en lokal informatör/kommunikatör, som
kan vara en väg att få ut information. Viktigt att informationen når fram. Fråga om studierektorerna
ska delta vid styrelsemöten diskuterades, inget beslut fattades. Studierektorsmöten hålls som
förberedande möten inför kommande styrelsemöte.
5
IBG-organisation och budget 2016
Dokumenten Budget 2016 samt Resultaträkning utdelades. Margareta Krabbe informerade om
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs), som är en underavdelning till IBG,
samt Klubbans biologiska station som också ligger under IBG. Genomgång av dokumentet Budget
2016, intäkter och kostnader. Det förväntade budgetresultatet diskuterades, med önskemål om mer
detaljerade poster avseende främst personal- och lokalkostnader för IBG-personal. Redovisas vid
nästa styrelsemöte.
6
Val av ny prefekt from 2016-03-01
Margareta Krabbe lämnade sammanträdesrummet under överläggningarna som leddes av Katariina
Kiviniemi Birgersson. Representant från Institutionen för organismbiologi samt
doktorandrepresentant saknades vid mötet. Katariina Kiviniemi Birgersson informerade om
valberedningens arbete som föregått förslaget, med framkomna synpunkter gällande
prefektfunktioner som måste fungera, samt informerade om de regler som gäller vid röstning.
Valberedningen föreslår enhälligt omval av Margareta Krabbe som prefekt vid Institutionen för
biologisk grundutbildning under perioden 2016-03-01--2019-02-28. Efter lång diskussion vidtog
röstning, med resultatet 4 röster för omval av Margareta Krabbe samt 3 nedlagda röster.

Beslut: Styrelsen föreslår fakultetsdekanus att Margareta Krabbe utses till prefekt vid Institutionen
för biologisk grundutbildning under perioden 2016-03-01--2019-02-28 i enlighet med
valberedningens förslag.
7
Personal IBG
Margareta Krabbe informerade om de rekryteringar som pågår. Rekrytering av intendent pågår, då
nuvarande intendent går i pension 2016-05-01. Rekrytering pågår också av utbildningssamordnare,
då nuvarande utbildningssamordnare är tjänstledig from 2016-01-01. Dessutom slutar IBGs labbiträde den 12 februari, varför ny rekrytering måste inledas.
8
Meddelanden
Punkten meddelanden ströks på grund av tidsbrist.
9
Övriga ärenden
Stefan Knight framförde att lärare vid ICM, samt även andra institutioner, anser att de nya
tentamensregler som nu gäller är ett regelverk som försvårar arbetet, både för lärare och studenter.
Studenterna framförde att avanmälan till tentamen stängs alldeles för tidigt. Studenterna väckte
frågan om det finns ett regelverk gällande vilken förtäring studenter får medta till tentamen, med
hänsyn till eventuella allergier.
Nästa styrelsemöte 2016-03-21 sal 1, kl 14.15.
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