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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2019-10-23

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Carin Jarl Sunesson, prefekt, ordförande, Anton Andersson-

Strand, Marita Cohn, Violeta Kaleskovska, Carina Rasmussen, 

Karin Rengefors, Johannes Rousk, Tobias Uller 

Frånvarande ledamöter 

Nils Cronberg, Marcus Stensmyr, Maja Tarka, Niklas Wahlberg, 

Helena Westerdahl 

Närvarande suppleanter 

Magne Friberg, Per Henningsson 

Frånvarande suppleanter 

Jessica Abbott, Anders Brodin, Caroline Isaksson 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Övriga närvarande 

Carl Sjökvist 

§ 40 Mötet öppnas 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. Styrelsen tillfrågas om 

Almut Kelber kan adjungeras till dagens möte, vilket bifalles. 

§ 41 Protokolljusterare utses 

Violeta Kaleskovska utses att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 
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§ 42 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 43 Föregående mötes protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 44 Personal - Anhållan om inrättande av 
tillsvidareanställning 

Inga nya ärenden. 

§ 45 Personal - övriga tjänstetillsättningar 

Carin Jarl Sunesson informerar. Fyra anställningar har blivit 

tillsvidareanställningar. Öysten Oppedal tillträder sin anställning 

den 1 november. 

§ 46 Övriga informationspunkter 

• Grundutbildning, kvalitetsutvärdering. Jep Agrell redogör 

för arbetet med att utforma en process för 

kvalitetsutvärdering av grundutbildningen. Detta arbete 

sker på fakultetsnivå, och Jep Agrell är med i den 

arbetsgrupp som arbetar med detta. Ett sådant system 

krävs av UKÄ, och kommer att granskas centralt 2023. 

• RQ20. Almut Kleber redogör för arbetet med RQ20. För 

närvarande är institutionens olika utvärderingsgrupp 

sysselsatt med att skriva den självvärdering som kommer 

att vara ett underlag inför granskningen. Denna 

granskning utförs av externa experter, utsedda på 

universitetsnivå. Syftet med utvärderingen är att skapa ett 

rådgivande underlag för den framtida 

verksamhetsutvecklingen. 

• Val till stf prefekt. Carin Jarl Sunesson informerar. En ny 

valberedning har utsetts och har påbörjat arbetet med val 

av en ny stf prefekt. 

Nytt från fakultet och ledningsråd 

Carin Jarl Sunesson informerar. 
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• En preliminär tilldelning av fakultetsmedel har 

presenterats. Inga stora förändringar. 

• En ny arbetsgrupp kommer att tillsättas för att arbeta med 

fakultetens strategi när det gäller MAX IV och ESS.  

§ 47 Övrigt 

Carin Jarl Sunesson informerar. 

• Docenturnämnden har föreslagit Charlie Cornwallis som 

ny ledamot efter Emma Kritzberg. 

• En ny SACT kommitté har utsetts: Nathalie Feiner 

(sammankallande), Fredric Carlsson, Marcus Stensmyr 

samt att Honor Prentice förklarat sig villig att bistå 

gruppen. Doktorandrepresentant utses av doktorandrådet. 

§ 9 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 

Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Violeta Kaleskovska 
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