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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2020-02-26

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Carin Jarl Sunesson, prefekt, ordförande, Anton Andersson-

Strand, Marita Cohn, Nils Cronberg, Violeta Kaleskovska, 

Carina Rasmussen, Karin Rengefors, Marcus Stensmyr, Tobias 

Uller, Niklas Wahlberg, Helena Westerdahl 

Frånvarande ledamöter 

Johannes Rousk, Maja Tarka 

Närvarande suppleanter 

Per Henningsson, Claes von Wachenfeldt 

Frånvarande suppleanter 

Inga frånvarande suppleanter 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande med yttranderätt 

Jep Agrell, Joakim Nilsson 

Övriga närvarande 

Carl Sjökvist, protokollförare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
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§ 2 Protokolljusterare utses 

Marcus Stensmyr utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 4 Föregående mötes protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Personal - Anhållan om inrättande av 
tillsvidareanställning 

Anhållan om inrättande av tillsvidareanställning – IT-tekniker. 

Joakim Nilsson föredrar ärendet. Efter diskussion beslutar 

styrelsen tillstyrka inrättande av en anställning som IT-tekniker, 

100%. 

§ 6 Personal - övriga tjänstetillsättningar 

Joakim Nilsson informerar. Nadja Melo har anställts som 

forskare i funktionell zoologi. 

§ 7 Bokslut 2019 

Joakim Nilsson föredrar ärendet. Utfallet för Biologiska 

institutionen visar ett underskott på 6 mkr, vilket var förväntat. 

Utfallet för Biologiska museet visar ett underskott på 2 mkr. 

Myndighetskapitalet (gemensamt för Biologisk institutionen och 

Biologiska museet) har minskat till ett överskott på 55 mkr, 

vilket ligger inom marginalen för att undvika återbetalning. 

Bokslutet läggs till handlingarna 

§ 8 Informationspunkter 

Prefektbeslut 

Carin Jarl Sunesson informerar 

• Prefekten har utsett Per Lundberg och Jessica Abbot till 

examinatorer inom forskarutbildningen. 
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• Prefekten har utsett Torbjörn Säll till att bereda 

stipendienominering till Stiftelsen Heinrich Polls 

genetiska stipendium för perioden 200101-221231 

• Prefekten har utsett följande berednings- och 

nomineringsgrupp för rese-och forskningsstipendier i 

botanik för perioden 200101-221231: Stefan Andersson 

(sammankallande), Mikael Hedrén, Pål Axel Olsson, 

Mats Hansson och Allan Rasmusson 

• Prefekten har utsett Frida Rosengren till 

biblioteksansvarig. 

• Stanley Heinze har utsetts till representant för övrig 

personal i institutionens valberedning 

Ledningsråd 

Carin Jarl Sunesson informerar 

• En ny arbetsordning för fakultetsledningen har antagits. 

Ytterligare en prodekan skall tillsättas. 

• CEC:s verksamhet har diskuterats. 

• Naturvetarkåren presenterade sin arbetsmiljöenkät för 

2019. 

• Myndighetskapitalet. Undantag från 15% gränsen för små 

institutioner samt ändrad gräns för grundutbildningen 

diskuterades. 

RQ20. Besök av utvärderare förväntas 3 – 8 maj. 

Tillsättande av stf prefekt 

Arbetet kan påbörjas nu när valberedningen är fulltalig. 

Semesterhantering doktorander och forskare 

JoakimNilsson informerar. 

Övrigt 

• Edith Hammer gratuleras till att ha utsetts som ”Framtida 

forskningsledare” 

• Valet till ny fakultetsledning har påbörjats. 

• Max Planck center vid institutionen har invigts. 
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• Lönerevision är snart klar 

• Vår bibliotekarie Anja Ödman är kontaktperson för 

arbetet med databashantering och hantering av 

forskningsdata. 

• Fakulteten utser en arbetsgrupp som ska arbeta med 

fakultetens etablering vid Brunnshög. Per Persson är 

föreslagen som deltagare från institutionen. 

• Coronaviruset. LU avråder från tjänsteresor till Kina, 

särskilt Wuhan och Huabei-regionen. UD:s reseråd bör 

följas. Någon lokal krisplan finns ännu inte. 

§ 9 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 

Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Marcus Stensmyr 
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