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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2019-05-29

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

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

Kaleskovska, Carina Rasmussen, Karin Rengefors, Marcus 

Stensmyr, Tobias Uller, Niklas Wahlberg §§21–26, Helena 

Westerdahl 

Närvarnde suppleanter 

Magne Friberg, Jessica Abbott 

Frånvarande ledamöter 

Nils Cronberg, Maja Tarka 

Frånvarande suppleanter 

Per Henningsson 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande med yttranderätt 

Joakim Nilsson  

Övriga närvarande 

Carl Sjökvist, protokollförare 

§ 21 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 
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§ 22 Protokolljusterare utses 

Magne Friberg utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 23 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 24 Föregående mötes protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 25 Ekonomirapport tertialbokslut I 

Joakim Nilsson föredrar rapporten. Biologiska institutionen 

ligger, enligt plan, på ett förväntat underskott på cirka 2 

miljoner. Biologiska museet är i balans med budgeten. 

§ 26 Anhållan om att inrätta tillsvidareanställningar 

• Forskare, funktionell zoologi, 100%. Carin Jarl Sunesson 

föredrar ärendet. Styrelsen beslutar tillstyrka anhållan om 

inrättande av anställningen. 

• Forskare, evolutionär zoologi, 100%. Carin Jarl Sunesson 

föredrar ärendet. Efter diskussion beslutar styrelsen 

tillstyrka inrättande av anställningen. Tobias Uller deltar 

ej i beslutet. 

• Forskare, akvatisk ekologi, 50%. Carin Jarl Sunesson 

föredrar ärendet. Styrelsen beslutar tillstyrka anhållan om 

inrättande av anställningen. 

• Forskningsingenjör, 100%, LP3. Carin Jarl Sunesson 

föredrar ärendet. Efter kort diskussion beslutar styrelsen 

tillstyrka anställningen.  

§ 27 Informationspunkter 

• Ombyggnationer vid institutionen. Joakim Nilsson 

informerar. Byte av styrsystem till klimatkammare mm 

pågår. Planering för ombyggnad av växthusdelen i 

Biologihus A pågår. Ombyggnad av Biologihus D samt 

P2 labb beräknas starta den 3/6. Diskussion pågår 
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angående eventuell ombyggnad av lunchrummen på plan 

3 i Ekologihuset. 

• Alla konferenslokaler vid institutionen kommer att kunna 

bokas internt inom institutionen i Time-Edit. 

§ 28 Övrigt 

• Joakim Nilsson informerar om att: 

• Adam Niekrasz har tillträtt sin anställning som 

personaladministratör. 

• Nils Sundkvist har anställts som vaktmästare i 

Biologihuset och kommer att börja sin anställning i 

augusti. 

• BUL i växtekologi. Øystein Opedal har accepterat 

erbjudande om anställning. 

• UL i bioinformatik. Publika provföreläsningar med två av 

de sökande kommer att äga rum den 12/6. 

• BUL i molekylär mikrobiologi. Anhållan om 

ledigkungörande är under behandling på fakulteten. 

• BUL i biodiversitet. Tillsättningen har överklagats. 

Yttrande från fakulteten har skickats till 

överklagandenämnden. 

• Almut Kelber har utsetts till st.f. prefekt. Prefekten har 

lämnat förslag till dekanus att utse Almut Kelber även 

som biträdande prefekt. 

• Arbetet med RQ20 har påbörjats under ledning av Almut 

Kelber. Carin Jarl Sunesson informerar om upplägget för 

undersökningen (se https://rq20.blogg.lu.se ). 

• Fördelningsmodell för GU-medel. Ny modell har tagits 

fram, i vilken fördelningsprinciperna förhandlas med 3 

års intervall. Detta kommer att underlätta och möjliggöra 

en långsiktig planering. 

• En extern s k ”Lackbox” kommer att införskaffas till 

Biologiska museet för arbete med arsenikbemängda 

objekt.  
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§ 29 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och 

önskar styrelsen glad sommar. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 

Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Magne Friberg 
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