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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2019-12-18

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

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

Cronberg, Violeta Kaleskovska, Carina Rasmussen, Karin 

Rengefors, Johannes Rousk, Tobias Uller, Niklas Wahlberg, 

Frånvarande ledamöter 

Anton Andersson-Strand, Marcus Stensmyr, Maja Tarka, Helena 

Westerdahl 

Närvarande suppleanter 

Anders Brodin, Alexander Kuzmin 

Frånvarande suppleanter 

Per Henningsson 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande med yttranderätt 

Joakim Nilsson 

Övriga närvarande 

Per Henningsson, Claes von Wachenfeldt 

§ 59 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
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§ 60 Protokolljusterare utses 

Karin Rengefors utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 61 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 62 Föregående mötes protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 63 Personal - Anhållan om inrättande av 
tillsvidareanställning 

Inga nya ärenden. 

§ 64 Personal - övriga tjänstetillsättningar 

Joakim Nilsson kommenterar ny statistik för personal vid 

institutionen. Två forskare med egna anslag har anställts. 

§ 65 Informationspunkter 

Budget 2020 

Joakim Nilsson informerar om den budget som skickats till 

fakulteten. Fortsatta diskussioner med museet kommer att ske 

gällande deras budget 

Information från ledningsråd 

• Carin Jarl Sunesson informerar. Vissa förändringar inom 

ledningsstrukturen vid fakulteten kommer att ske 

• Myndighetskapital. Fakulteten kommer att få återbetala ca 

6 500 tkr till rektor 

• Konkurrensverket har upptäckt felaktigheter vid 

upphandlingar vilket medfört böter för fakulteten. 

•  Möjlighet för anställd att stanna kvar till 68 års ålder, 

förutsatt att man fyller 67 efter januari 2020. 

• Förslag från fakultetens att allokera 40% av en lärartjänst 

för att få policy och riktlinjer på plats vad gäller 

kvalitetssäkring inom forskarutbildningen. 
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• Vetenskapligt ombud. Per Lundberg är vetenskapligt 

ombud vid fakulteten. Viss osäkerhet råder om ombudets 

uppdrag 

Prefektmöte med rektor 

• Där aviserades att vissa hyreshöjningar är att vänta för 

universitetet. 

• Vid prefektmötet redogjorde Henrik Smith för 

universitetets hållbarhetspolicy. 

• RQ20. Institutionens utvärdering kommer att skickas in 

inom kort. Utvärdering av sakkunniga kommer att ske 4–

8 maj 2020. 

Övrigt 

• Jan-Åke Nilsson har föreslagits som stf prefekt. 

Fakulteten har beslutat att interimistiskt förordna Jan-Åke 

Nilsson som stf prefekt från den 1/1 2020. 

• Två internationella postdocs har tilldelats institutionen. 

Formas har tilldelat institutionen 5 st. anslag. 

• Personalplanen för lärare har fastställts. Förslag till 

lönerevision kommer att skickas in i januari 

§ 66 Mötestider våren 2020 

Mötet fastställer mötestiderna till den 12 februari, 1 april och 27 

maj. 

§ 67 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat 

Och tillönskar alla en God Jul. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 
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Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Karin Rengefors 
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