UPPSALA UNIVERSITET
Styrelsen för Institutionen
för biologisk grundutbildning

PROTOKOLL
2017-11-27

Närvarande: Henning Blom (ordf.), Tatjana Haitina, Monika Schmitz, Jan Andersson, Robert
Malmgren, Eva Lindström, Matilda Andersson, Magnus Johansson (t.o.m. §6), Petra Korall, Kim
Karlberg, Shane Kamil, Ingrid Ahnesjö, Sophie Karrenberg, Stefan Knight, Elisabeth Långström
(sekr.).
§1
Justeringsperson
Beslut:
Styrelsen utsåg Kim Karlberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§2
Dagordning och anmälan av övriga frågor
Beslut:
Styrelsen godkänner den föreslagna dagordningen. Elisabeth Långström anmälde en övrig fråga
angående BÄR:s inblandning i valet av doktorandrepresentanter.
§3
Föregående protokoll
Beslut om föregående protokoll från mötet 2017-11-06 bordlades.
§4
Meddelanden
Fakulteten: Utvärdering av fakultetens handlingsplan ska lämnas in 19/12 2017 • Synlighet av teknik
• Alumnsamverkan • Internationell rekrytering: 2025 ska vi ha 1000 betalstudenter på våra
program: Biologiinstitutionerna uppmanas att fundera på hur vi kan internationalisera
utbildningsutbudet. Det finns pengar att söka från fakulteten. • Utbildningsutvärderingar kommer
att ske enligt en modell som kommer att vara klar 6 november. Inga extra medel går ut från
fakulteten.
Intendenturerna:
EBC: Föreslagen ny föreståndare: Johan Ledin (IOB). Rekryteringsprocessen av en 100% ITsamordnare är påbörjad. Fördelning av underskott på bokningsbara lokaler har hittills lagts på
IBG. Det kommer troligtvis att fortsätta vara så.
Institutionerna:
IBG:
– VP 2018 utbildningsvetenskaper: Uppdraget 2017 var 3 904 636, uppdraget 2018 är det 5 308
875.
IOB:
– Har varit försökskaniner för specialkurs om studentaktiverande lärande.
Studenterna:
BÄR:
− BÄR fyller 45 år nästa år och ska fira med stor fest på nation 12 maj.
− Årets alumn är en biolog, miljötoxikolog. Hon kommer att medverka vid UU:s firande och
kommer inom detta att prata för våra studenter. Troligen onsdag 7/4 2018. Hon kommer också
att bjudas in till BÄR-jubileet.
− BÄR:s pedagogiska pris gick till Fredrik Söderbom som också har tackat ja till att delta i
festligheten där priset delas ut.
§5
Rekrytering administration
Beslut:
Institutionen beslutar:
− att inleda rekrytering av en personaladministratör, i samarbete med IOB (ca 20 % IBG och
80 % IOB) enligt beslut 2017-10-09.
− att inleda rekrytering av en ekonomiadministratör, i samarbete med IOB (50-60 % IBG och
40-50 % IOB).

Det underskrivna originalet finns i IBG:s arkiv.

§6
Kursekonomidokumentet
Beslut:
Studierektorsgruppen tillsammans med prefekt och den nya administrationen ska se över
modellerna för fördelning i kursekonomidokumentet. Inför nästa VP ska vi ha en ny modell klar.
Jan Andersson påpekade att ersättningen ser annorlunda ut för X-programmet och även
ersättningen till koordinatorerna inom X. Elisabeth tar reda på hur det fungerar i nuläget.
§7
Programansvarig för masterprogrammet i Bioinformatik
Inför beslutet om ny programansvarig diskuterades principerna för ersättning för programansvar
för programansvariga för masterprogram. Ersättning är en del av budget som ska beslutas vid
nästa möte.
Beslut:
Institutionen beslutar:
− att entlediga Bengt Persson från uppdraget som programansvarig för Masterprogrammet i
bioinformatik.
− att till ny programansvarig inom masterprogrammet i Bioinformatik välja Lisa Klasson på
institutionen för cell- och molekylärbiologi. Ersättningen för detta uppdrag kommer anges i
kursekonomidokumentet och skall utgöra 10% av Lisas lön. Detta innebär en uppskrivning
från 80 tkr till ca 110 tkr per år.
Båda besluten inom §7 tas med omedelbar justering.
§8
Övriga frågor
På frågan om BÄR vill ta på sig att stå för val av doktorandrepresentanter till IBG-styrelsen, fick vi
svaret att de föredrar att inte göra det. Inget om detta finns i BÄR:s stadgar. Alternativa vägar att
välja doktorandrepresentanter diskuterades.
Beslut:
Eva Lindström kontaktar i sin roll som ordförande i valnämnden studierektorerna vid de tre
ämnesinstitutionerna om listor över vilka doktorander som är aktiva inom undervisningen.
Doktoranderna sköter själva utifrån dessa listor val av representanter till IBG-styrelsen.
§9
Nästa möte
Nästa möte äger rum 11 december kl. 13:15–16:00.
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