
 

MÖTESPROTOKOLL 

Protokoll programråd molekylär bioteknik och bioinformatik  
Tid: 13.15 – 16.30, 12 december 2013 
Plats: Boströmrummet, BMC 
 
Närvarande: 
Jan Andersson (ordf) 
Ebba Bergman (from §8) 
Björn Gembert (sekr ) 
Lena Henriksson (tom §5) 
Gunnar Johansson 
Margareta Krabbe (from §6) 
Sara Ljungström (tom §10) 
Johanna Lundahl 

Jonas Mattsson 
Ellen McShane 
Robin Olsson 
Sofia Jillefors Olsson 
Rickard Pettersson 
Stefan Pålsson (tom §5) 
Maria Selmer (tom §8) 
Camilla Söderlund 

 
 
§1. Mötets öppnande samt val av justeringsperson 
Mötet öppnades. Till justeringsperson valdes Gunnar Johansson.  
 
§2. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§3. Uppföljning kurser period 1  
Jan presenterade en sammanfattning över hur kurserna genomförts 
under period 1. 
 
§4. Schemaläggning av Naturvetarkonferensen, DAX och 
stormöte  
Naturvetarkonferensen är obligatoriskt för årskurs ett men 
schemaläggs för samtliga årskurser. Programmet är med och betalar 
det hela. DAX, en halvdag eftermiddag, schemaläggs för alla 
årskurser. Datum måste meddelas före 15 oktober. Stormötet får synas 
på schemat men tiden är inte fredad från andra aktiviteter. 
 
§5. Satsning avancerad nivå 
Fakulteten har lyst ut medel för en kvalitetssatsning på avancerad 
nivå. Jan formulerar en ansökan som cirkuleras till programrådet. 
 
§6. Öppen fördjupningskurs 
Programrådet tillstyrkte att Macromolecular Engineering skulle kunna 
ges som en Öppen fördjupningskurs på avancerad nivå men tidigast 
hösten 2014. 
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§7. Etik på programmet  
Etikspår ska in i kursplanerna årskurs ett till läsåret 2014/2015 för att 
sedan succesivt byggas ut till årskurserna två och tre. För nuvarande 
studenter på programmet finns behov av en separat kurs. 
 
§8. Rapport från studierådet 

- Möte 2/12 med 44 närvarande 
- Nya kursombud är utsedda 
- Personer på nya poster; utbildningsansvarig: Jonas Mattsson, 

studiesocialt ansvarig: Johanna Lundahl, ordförande X-
sektionen: Sofia Jillefors Olsson 

 
§9. Rapport från studievägledare 
I studievägledarens frånvaro rapporterade Jan att utvecklingssamtal 
har hållits av programansvarig och studievägledaren med 50 stycken i 
årskurs ett. Programrådet diskuterade behovet av ett sådant samtal 
även i årskurs två och tre. 
 
§10. Övriga frågor 

- Samordning av det självständiga arbetet mellan X och K 
efterlystes av Gunnar Johansson. 

- Jan vill på sikt inte fortsätta som programansvarig för 
masterprogrammen 

 
§11. Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet.   
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Björn Gembert 
 
 
  Justeras 
 
 
  Jan Andersson Gunnar Johansson
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