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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2019-04-10

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

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

Cronberg, Violeta Kaleskovska, Alice Mellring, Carina 

Rasmussen, Karin Rengefors, Tobias Uller, Niklas Wahlberg, 

Helena Westerdahl 

Frånvarande ledamöter 

Johannes Rousk, Jacob Roved, Marcus Stensmyr, Maja Tarka 

Frånvarande suppleanter 

Anders Brodin, Per Henningsson 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande suppleanter 

Claes von Wachenfeldt 

Närvarande med yttranderätt 

Joakim Nilsson 

Övriga närvarande 

Carl Sjökvist, protokollförare 

§ 11 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar den nya styrelsen 

välkommen. 
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§ 12 Protokolljusterare utses 

Nils Cronberg utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 13 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 14 Föregående mötes protokoll 

Karin Rengefors informerar om att en workshop kommer att 

erbjudas doktorandhandledarna till hösten. Kursen hänger ihop 

med den kurs i stresshantering som nu ges för doktoranderna. 

Eventuellt kommer workshopen för handledarna att ges även 

under våren. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 15 Adjungera studierektor för grundutbildningen till 

styrelsemöten 

Carin Jarl Sunesson föredrar ärendet. Styrelsen beslutar att 

adjungera studierektor för grundutbildningen till styrelsemötena. 

§ 16 Beslut om FUNs mandatperioder och 
sammansättning 

Efter diskussion beslutar styrelsen fastställa mandatperioder och 

sammansättning av FUN enligt förslaget med start av 

mandatperioden den 1 september 2019. 

§ 17 Anhållan om att inrätta tillsvidareanställningar 

• Forskare, 100%. Carin Jarl Sunesson föredrar ärendet. 

Efter kort diskussion beslutar styrelsen tillstyrka anhållan 

om inrättande av anställningen. 

• BUL i Molekylärbiologi. Carin Jarl Sunesson föredrar 

ärendet. Efter diskussion beslutar styrelsen tillstryka 

inrättande av anställningen. 

• BUL/UL i bioinformatik. Carin Jarl Sunesson föredrar 

ärendet. Efter diskussion beslutar styrelsen tillstyrka 
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inrättande av anställningen efter justering av 

förslagstexten. 

§ 18 Information 

• Arbetsordning och beslutsbefogenheter vid Biologiska 

institutionen. Joakim Nilsson informerar om 

delegationsordningen som finns att läsa på institutionens 

hemsida. Arbetsmiljödelegationerna är i princip 

genomförda. Ytterligare delegationer väntas inom kort. 

• Infrastrukturutredning. Joakim Nilsson informerar att 

infrastrukturerna kommer att läggas under respektive 

enhet, i enlighet med förslaget från 

infrastrukturutredningen. Vissa specifika infrastrukturer 

är under fortsatt diskussion. 

• Ombyggnationer och lokalplanering. Joakim Nilsson 

informerar. Lokalbehovet är stort. Tankar finns om att 

bygga om lunchrummet på plan 3 i Ekologihuset så att 

CEC kan göra om sitt eget lunchrum till kontor. 

• Övriga tjänstetillsättningar. Joakim Nilsson informerar. 

• Annons ligger ute för anställning som vaktmästare 

i Biologihuset. 

• Adam Niekrasz börjar inom kort som tillfällig 

förstärkning till personalhandläggarna. 

• BUL i Växtekologi. Deadline för yttrande från 

sakkunniga är den 26 april. 

• UL i Bioinformatik. Deadline för yttrande från 

sakkunniga är den 11 maj. 

Nytt från fakultet och ledningsråd 

• En ny delegationsordning är fastställd. 

• Ändrade regler för forskarutbildningsexaminatorer 

(institutionsrepresentanter). 

• En ny modell för fördelning av pengar till GU är på gång. 

• STRUTen. ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad 

styrning av högskolan”, har kommit på remiss till 

fakulteten. Se 
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https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4

c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-

och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196 

• Arbetet med uppföljaren till RQ08 vid namn RQ20 

kommer att inledas till sommaren. Under hösten ska en 

självvärdering göras. Under VT-20 kommer externa 

experter att fortsätta med sin utvärdering. 

§ 19 Övrigt 

• Formas har fått 25 ansökningar och VR 38 ansökningar 

från institutionen. 

• En ny administration är på gång för att hantera nya 

anslag. 

• Val av stf prefekt. Ny röstlängd för val är på gång. 

• Nytt tertialbokslut för institutionen kommer att 

presenteras vid nästa möte. 

§ 20 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 

Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Nils Cronberg 
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