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STYRELSEPROTOKOLL
Diarienummer

Biologiska institutionen
Datum 2021-09-29

Protokoll institutionsstyrelsen
Närvaro
Närvarande ledamöter

Carin Jarl Sunesson, prefekt, ordförande, Nils Cronberg, Marita
Cohn, Tobias Uller, Niklas Wahlberg, Marcus Stensmyr, Helena
Westerdahl, Karin Rengefors, Maja Tarka, Carina Rasmussen,
Albin Palmqvist
Frånvarande ledamöter

Johannes Rousk
Violeta Kaleskovska
Närvarande suppleanter

Claes von Wachenfeldt
Frånvarande suppleanter

Inga frånvarande suppleanter
Vakanser

Två doktorandplatser vakanta
Närvarande med yttranderätt

Jep Agrell, Joakim Nilsson, Jessica Abbott
Övriga närvarande

Peter Stenild Matthesen, Föredragande §5, Anders Brodin
föredragande §8
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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljusterare utses
Niklas Wahlberg utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Redovisning av tertialbokslut II
Peter Stenild Matthesen föredrar resultatet av Tertialbokslut II.
Vi följer budget enligt plan fast med lägre driftkostnader och
högre personalkostnader än budgeterat. En minskning av
kostnaderna på verksamhet 35 har via overheaden genererat
högre kostnader för vh21. Myndighetskapitalet är högre än
önskvärt inom GU, i övrigt inga problem.

§ 6 Personal - Anhållan om inrättande av
tillsvidareanställning
Anhållan om inrättande av läraranställning inom Akvatisk
ekologi enligt bilaga. Styrelsen bifaller anhållan om tillsättning.

§ 7 Personal - övriga tjänstetillsättningar
Joakim Nilsson informerar. Små förändringar sedan förra
tertialet.

§ 8 Psykosocial Arbetsmiljöenkät
Anders Brodin föredrar ärendet.
Till nästa enkät skulle vi vilja kunna sortera på personalkategori
samt att se kommentarer på enhetsnivå.
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§ 9 Strategiska planen
Jessica Abbott föredrar ärendet. Diskussion i styrelsen. Den
kommer att skickas ut till hela institutionen efter detta och i
slutändan fastställas av prefekt.

§ 10 Informationspunkter
Prefektbeslut

Inga nya prefektbeslut
Ledningsråd

Carin Jarl Sunesson informerar
• IT-säkerhet diskuteras allt oftare och åtgärder kommer att
ske inom området.
• Fakulteten inrättar en masterutbildning i
beräkningsvetenskap
• Migrationsverket har ändrat reglerna kring
uppehållstillstånd vilket ger komplikationer för kortare
anställningar.
• Vi kommer inte kunna anta doktorander från Chinese
Academy of Science på grund deras nya regler
• Varje universitet ska identifiera ett antal profilområden.
Frågan har diskuterats på ett lednings-internat inom
fakulteten
• Fakulteten delar upp sina infrastrukturansökningar i två
potter beroende på hur stora belopp de gäller. Nya rutiner
för ansökningsprocessen tas fram
• Budget 2022 har börjat diskuteras
Övrigt

§ 11 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Joakim Nilsson
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Justeras

Carin Jarl Sunesson, ordförande

Niklas Wahlberg

