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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2020-09-30

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Carin Jarl Sunesson, prefekt, ordförande, Marita Cohn, Nils 

Cronberg, Violeta Kaleskovska, Carina Rasmussen, Karin 

Rengefors, Johannes Rousk, Marcus Stensmyr, Maja Tarka, 

Tobias Uller, Niklas Wahlberg, Helena Westerdahl, Robin 

Åström 

Frånvarande ledamöter 

Nils Cronberg 

Närvarande suppleanter 

Magne Friberg 

Frånvarande suppleanter 

Inga frånvarande suppleanter 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande med yttranderätt 

Jessica Abbott, Jep Agrell, Joakim Nilsson 

Övriga närvarande 

Joakim Nilsson, protokollförare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
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§ 2 Protokolljusterare utses 

Niklas Wahlberg utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 4 Föregående mötes protokoll 

Inga kommentarer kring föregående protokoll 

§ 5 Personal 

Ingen ny anhållan om tillsvidareanställning. Prefekten 

informerar om dubblering av tjänst som biträdande lektor i 

molekylär mikrobiologi som tagits efter styrelsebeslut per 

capsulam.  

Diskussion kring förfarandet med per capsulam-beslut. 

Joakim Nilsson föredrar personalförändringar sedan förra 

styrelsemötet. 

§ 6 Ekonomirapport tertialbokslut II 

Joakim Nilsson föredrar rapporten. Biologisk institutionen 

ligger, enligt plan, på ett underskott. Resultatet beräknas bli cirka 

-5,5 Mkr vilket är bättre än det budgeterade årsunderskottet, på 8 

Mkr. 

Biologiska muséets resultat följer budget och väntas bli ca -1,3 

Mkr. 

Tertialbokslut II läggs till handlingarna. 

§ 7 Processen med den strategiska planen 

Jessica Abbott föredrar processen med den strategiska planen. 

Följande områden ska vara med i planen: Rekrytering, 

infrastruktur, samverkan, forskning, yngre forskares villkor, 

grundutbildning, forskarutbildning, administration och ekonomi, 

miljö/arbetsmiljö, informationsflöde och transparens.  
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Tidsplanen är att styrelsen ska kunna besluta om den strategiska 

planen på styrelsemöte i april 2021. 

§ 8 Samfinansiering 

Prefekten diskuterar institutionens syn på samfinansiering vid 

stora bidrag som ej är täckta med full overhead. 

Styrelsen ger ett okej till prefekten att ta fram ett förslag till 

policy vid samfinansiering. 

Detsamma gäller att ta fram ett förslag för ändring av overhead-

uttag för internationella post-doks. 

§ 9 Informationspunkter 

Inga nya prefektbeslut 

Det har inte varit några ledningsråd än i höst. 

Prefekten informerar om regeringens kommande satsningar för 

universitet och högskolor. Inget är klart än. 

Biologiska muséet – information om ett förslag till ekonomisk 

förändring som innebär att lyfta över den administrativa tjänsten 

från muséet till institutionen och drifta muséet som en 

infrastruktur samt att vi då behöver täcka upp för ytterligare en 

tjänst om vi vill undvika personaluppsägningar.  

§ 10 Övrigt 

Suppleanter till styrelsen – Förslag att suppleanter inte är 

personliga för att vi inte ska välja ny efter att Jessica Abbott 

blivit ställföreträdande prefekt.  Beslut att lägga fram ett förslag 

till nästa styrelsemöte. 

§ 11 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Joakim Nilsson 
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Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Niklas Wahlberg 
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