
 

MÖTESPROTOKOLL 

Protokoll programråd molekylär bioteknik och bioinformatik  
Tid: 13.15 – 16.30, 18 sept 2014 
Plats: Navet, SciLifeLab 
 
Närvarande: 
Ylva Adolfsson 
Jan Andersson (ordf) 
Björn Gembert (sekr ) 
Lena Henriksson 
Gunnar Johansson 
Margareta Krabbe (tom §5) 

Johanna Lundahl 
Jonas Mattisson 
Sofia Jillefors Olsson (from §7) 
Maria Selmer 
Camilla Söderlund 
Margareta Tennander 

 
 
§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 av vårterminens kurser  
Jan Andersson redovisade en sammanställning av omdömen och 
resultat för vårens kurser. Inget anmärkningsvärt har framkommit. 
Noterades att några kurser har ett lägre resultat än de brukar ha. 
 
§4. Lägesrapport DiaNa  
Lena Henriksson redovisade en sammanställning över de DiaNa-
övningar som genomförts läsåret 2013/2014. 
 
§5. Lägesrapport och fortsatt planering av etikspåret 
Lena Henriksson gav en lägesrapport över arbetet med etikspåret. 
Planen är att på nästa programråd lägga fram ett förslag på ändring i 
kursplanen för Cellbiologi-kursen. För etikmoment i kurser på årskurs 
två fattas beslut under vt2015 och för kurser i årskurs tre under 
vt2016. 
För nuvarande studenter på högre årskurser planeras en tillvalskurs, 
preliminärt som en kvällskurs, som en övergångslösning. Lena tar 
fram ett förslag till nästa möte. 
 
§6. Programtext 
Jan Andersson inbjöd till att komma med synpunkter på 
programinformationstexterna som används rekryteringsbroschyren 
och på andra ställen. 
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§7 Rapport från studierådet 
På terminens första möte med studierrådet kom hela 106 personer. 
Nya kursombud och programrådsledamöter valdes. 
 
§8. Rapport från studievägledare 
Frågan bordlades pga sjukdom. 
 
§9 Övriga frågor 

- Önskemål framfördes att protokollet ska distribueras tidigare 
än med kallelsen till nästa möte. Så kommer att ske men det 
kan då bli i ojusterat skick. 

- Diskuterades hur det blir med programrådets möten nu när 
mastereprogrammen har fått egna programansvariga. Jan 
Andersson och Margareta Krabbe tar till nästa fram ett förslag. 

- Studenterna efterlyser sektionsrum. Ylva Adolfsson åtogs sig 
att undersöka om det finns något på IBG. 

- Studenterna vill ha en rollup för programinformation och 
uppmandes att komma in till Jan Andersson med en ansökan 
om bidrag. 

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