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Närvarande: Henning Blom (ordf.), Tatjana Haitina, Monika Schmitz (från §4), Jan Andersson,
Robert Malmgren, Eva Lindström, Matilda Andersson, Magnus Johansson, Staffan Svärd, Alfred
Andersson, Ingrid Ahnesjö, Sophie Karrenberg (från §7), Stefan Knight, Elisabeth Långström
(sekr.).
§1
Justeringsperson
Beslut:
Styrelsen utsåg Robert Malmgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§2
Dagordning och anmälan av övriga frågor
Beslut:
Styrelsen godkänner den föreslagna dagordningen.
Övriga frågor anmäldes av Ingrid Ahnesjö och Eva Lindström.
§3
Föregående protokoll
Beslut:
Föregående protokoll från mötet 2017-10-09 godkändes och lades till handlingarna.
§4
Meddelanden
Fakulteten: • Fakultetsnämnden kommer att föreslå rektor att gå vidare med ett genomförandebeslut
angående nya Ångström. • Har beslutat att det ska finnas kompetensförsörjningsplaner för
samtliga kategorier av anställda. • Har satt upp ett mål på 1000 internationella betalstudenter inför
2025. • Nya satsningar från EIT/EU. Margareta Krabbe är konterad på 10% i EIT.
Institutionerna:
IBG:
– Erika Norlinder på Klubban är tjänstledig från sina 75%. Vi har en möjlig ersättare på 50% på
gång. Hen kommer inte att ta Erikas informatörsdel på 25%.
– Vi ska jobba med en större transparens i ekonomin även för Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik.
– Budgeten ska vara klar först i februari 2018 p.g.a. förseningar i nya Raindance.
Studenterna:
X-sektionen:
− Letar ett sektionsrum.
− Bioteknikdagarna: EBC, BMC lånar ut lokaler till studentorganisationer som är kopplade till
kåren (Rektorsbeslut). Blåsenhus nekar dock Bioteknikdagarna att vara där gratis.
§5
Programråd och beslutsvägar Biologiska sektionen
Håkan Rydin (ÄK) arbetar tillsammans med Jan Andersson fram ett dokument för
ansvarsområden mellan programrådet för X-programmet och olika funktioner på institutionerna
och fakultet. Detta dokument kan användas även för andra programråd där det behövs.
Studierektorsgruppen, IBG-prefekt och ÄK ska se över implementeringen av uppdaterade rutiner.
§6
Inför budget och VP 2018
IBG behöver arbeta bort sin skuld innan vi kan göra en uppskrivning för att matcha lönerna på
ämnesinstitutionerna. Alla undervisande institutioner måste se över sina undervisningstimmar för
att komma i balans. Det är mycket vanligare att man undervisar för mycket i förhållande till
ersättningen för kurs inom de biologiska utbildningarna, än för lite. Vi kan inte öka tilldelningen
i nuläget.
	
  

Det underskrivna originalet finns i IBG:s arkiv.

§7
Övriga frågor
Genusperspektiv i våra utbildningar. Ingrid Ahnesjös studenter har lyft att det finns för lite av
genusperspektiv på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi. Hur är det implementerat i våra
kursplaner och i vår undervisning? Lärare bör reflektera över detta i planeringen av sin undervisning.
Vi vill veta status på val för ny doktorandrepresentant som BÄR skulle undersöka om de kan ordna
med. Ingen BÄR-representant var med vid mötet.
§9
Nästa möte
Nästa möte äger rum 27 november kl. 13:15–16:00.
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