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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2020-05-27

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

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

Cronberg, Carina Rasmussen, Karin Rengefors, Marcus 

Stensmyr, Tobias Uller, Johannes Rousk, Niklas Wahlberg, 

Helena Westerdahl 

Frånvarande ledamöter 

Anton Andersson-Strand, Maja Tarka 

Frånvarande suppleanter 

Magne Friberg, Per Henningsson 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande med yttranderätt 

Jep Agrell, Joakim Nilsson 

Övriga närvarande 

Violeta Kaleskovska, protokollförare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Protokolljusterare utses 

Tobias Uller utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 
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§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 4 Föregående mötes protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Personal – Anhållan om inrättande av 
tillsvidareanställning – inga tjänster 

Inga ärenden 

§ 6 Personal - övriga tjänstetillsättningar 

Joakim Nilsson informerar. Julio Neto och Albert Brangani har 

blivit tillsvidareanställda som forskare på MEMEG sedan förra 

styrelsemötet. Linus Johansson har påbörjat sin anställning som 

It-tekniker centralt på institutionen. 

§ 7 Redovisning av Tertialbokslut 2020 (Bilaga 3 och 
4) 

Joakim Nilsson föredrar ärendet. Budget hålls enligt plan vilket 

gör att inga justeringar behöver göras under året. 

Myndighetskapitalet (gemensamt för Biologisk institutionen och 

Biologiska museet) har minskat till ett överskott på 48 mkr vilket 

är under de 15% som är gränsen för tillåtet kapital. Diskussioner 

pågår med ledningen för muséet och med fakultetsledningen 

angående muséets budget för att få den i balans till 2021.   

Utbildningen går bra med fler betalstudenter under våren än vad 

man hade förutspått. Internationaliseringen bör ses över då det i 

framtiden kan bli ett problem med att fylla upp platser på 

mastersprogrammen. 

Tertialbokslutet läggs till handlingarna. 

§ 8 Informationspunkter 

Prefektbeslut 

Inga prefektbeslut 
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Ledningsråd 

Carin Jarl Sunesson informerar 

• Coronapandemin har diskuterats och hur undervisningen 

skall bedrivas. 

• Utredning av fakultetsbiblioteken har sammanställts i en 

rapport där det framkommit att man vill ha en 

fakultetsbibliotekarie och personalen skall anställas 

centralt. 

• Flytt till Brunnshög har diskuterats. 

• Undervisning under hösten har diskuterats men inga 

beslut har tagits centralt på LU. 

RQ20 

Sammanställning av panelerna skall göras. 

Tillsättande av stf prefekt 

Jessica Abbot väntas bli stf prefekt efter att dekan tagit beslut. 

Ändring i Delegationsordning – LP3 (Bilaga 5) 

Joakim Nilsson informerar. 

Mötesdatum för styrelsen hösten 2020 

Förslag 30/9 (tertial II), 21/10 (RQ20), 18/11 (budget 2021), 

16/12. 

Övrig information 

Jep informerar om nya utbildningssatsningssatsningar. Basår hos 

GU, börjar med en kurs inom LTHs basår men sedan utöka till 

ett eget naturvetenskapligt basår. 

§ 9 Eventuellt övrigt 

Inga ärenden 
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§ 9 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Violeta Kaleskovska 

Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Tobias Uller 
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