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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen  

Datum 2020-10-22

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

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

Cronberg, Violeta Kaleskovska, Carina Rasmussen, Karin 

Rengefors, Johannes Rousk, Maja Tarka, Tobias Uller, Niklas 

Wahlberg, Helena Westerdahl 

Frånvarande ledamöter 

Marcus Stnesmyr 

Närvarande suppleanter 

Inga närvarande suppleanter 

Frånvarande suppleanter 

Anders Brodin 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande med yttranderätt 

Jep Agrell, Emma Kritzberg §§1–5, Joakim Nilsson 

Övriga närvarande 

Carl Sjökvist, protokollförare 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
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§ 2 Protokolljusterare utses 

Marita Cohn utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 4 Föregående mötes protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Förändringar i forskarutbildningens allmänna 
studieplan 

Emma Kritzberg föredrar ärendet. Efter kort diskussion beslutar 

styrelsen tillstyrka föreslagna förändringar i studieplanen. 

Förslaget ska nu skickas in till fakulteten för godkännande. 

§ 6 Personal - Anhållan om inrättande av 
tillsvidareanställning 

Anhållan om organisatorisk flytt av administrativ tjänst vid 

museet till institutionen. Joakim Nilsson föredrar ärendet. 

Styrelsen beslutar tillstyrka flytt av en administrativ tjänst. 

Adjunktstjänst inom naturvetenskapliga basåret, Campus 

Helsingborg. Jep Agrell föredrar ärendet med kommentarer av 

Carin Jarl Sunesson. Styrelsen beslutar efter kort diskussion att 

tillstyrka ärendet. 

§ 7 Personal - övriga tjänstetillsättningar 

Inga övriga tjänstetillsättningar. 

§ 8 Beslutspunkt, styrelsesuppleanter 

Eftersom Jessica Abbott har tillträtt som ställföreträdande och 

biträdande prefekt vid institutionen så kommer hon att avgå som 

suppleant i styrelsen. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget 

att Magne Friberg blir ersättare till både Nils Cronberg och 

Niklas Wahlberg. Detta föreslogs vara ett interimistiskt beslut. 
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§ 9 Informationspunkter 

Prefektbeslut 

Carin Jarl Sunesson informerar. 

Prefekten har utsett Mats Hansson till institutionens samordnare 

för föreståndare för brandfarlig vara. 

Ledningsråd 

Carin Jarl Sunesson informerar 

• De naturvetenskapliga biblioteken kommer att ligga 

direkt under fakulteten. Biblioteksnämnderna vid 

institutionerna kommer att ersättas av referensgrupper. 

• Planering av ett fakultetsgemensamt mentorsystem för 

BUL:ar pågår. 

• Presentation av utredningen om Brunnshög. Delar av 

fakulteten kommer att flytta dit, men vad som flyttar och 

när är inte klart. 

• Fakultetens budget. Mer tillfälliga pengar kommer att 

tilldelas GU. Mindre pengar kommer att avsättas för 

resor. Forskningen får ökad tilldelning, men med 

kostnadsökningar blir resultatet +-0. 

• Ny organisation inom CEC med ny föreståndare. 

Övrigt 

Strategiska planen. Ledningsgruppens intervjuer med enheterna 

pågår. Planen beräknas vara färdig vid slutet av vårterminen. 

§ 10 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 
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Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Marita Cohn 
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