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STYRELSEPROTOKOLL
Diarienummer

Biologiska institutionen
Datum 2021-12-15

Protokoll institutionsstyrelsen
Närvaro
Närvarande ledamöter

Carin Jarl Sunesson, prefekt, ordförande, Marita Cohn, Johannes
Rousk, Helena Westerdahl, Carina Rasmussen, Nils Cronberg,
Niklas Wahlberg, Karin Rengefors, Tobias Uller
Frånvarande ledamöter

Marcus Stensmyr, Maja Tarka, Violeta Kaleskovska, Robin
Åström
Närvarande suppleanter
Frånvarande suppleanter

Per Henningsson
Vakanser

Två doktorandplatser vakanta
Närvarande med yttranderätt

Jep Agrell, Joakim Nilsson
Övriga närvarande

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.
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§ 2 Protokolljusterare utses
Nils Cronberg utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Personal - Anhållan om inrättande av
tillsvidareanställning
Inga nya tjänster.

§ 6 Personal - övriga tjänstetillsättningar
Information kring processerna av rekrytering av HRadministratör, kommunikatör, samt de beslutade
lektorstjänsterna i akvatisk ekologi, sinnesbiologi och kemisk
kommunikation.

§ 7 Strategisk plan
Prefekten har fastställt den strategiska planen efter den slutliga
remissrundan. Den finns även i engelsk version. Styrelsen tackar
de ansvariga personerna för en noggrann och inkluderande
process som resulterat i en tydlig plan.

§ 8 Datum för vårens möten
Styrelsen godkänner förslaget att fortsätta med onsdagar kl 13.15
och datumen 9 februari, 30 mars, och 1 juni.

§ 9 Informationspunkter
Prefektbeslut

Inga nya beslut utöver den strategiska planen.
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Ledningsråd

• Jämställdhetsgruppen vill att vi undersöker varför kvinnor
slutar tidigare vid akademin samt förekomsten av
omedveten diskriminering vid rekrytering, vilket
skickades in till fakulteten som arbetsområden för 2022.
• Vi har 7 ansökande till ERC starting grants, varav 1 intern
och 6 externa.
• Eva Åkesson, koordinator för SVS, har fått uppdrag att
representera fakulteten gällande universitetets campusutveckling.
• GU har ett nytt kvalitetssäkringssystem som ska inkludera
en extern granskning under 2023. Jep och Fredrik
organiserar granskningsprocessen för Biologi.
Forskningen ska också utvärderas och Tobias Uller sköter
kontakten med fakulteten i arbetet med att ta fram ett
system för systematiskt kvalitetsarbete.
Övriga informationspunkter

• Budget 2022 är nu inskickad och overheaden för
forskning blev 50% i enlighet med beslut från föregående
möte.
• Lönerevisionen är på gång och ska ske från institutionens
sida innan den siste januari 2022 för slutlig utbetalning i
maj 2022.
• Personalplanen skickas in till fakulteten den 20 december
och arbetet är i slutfasen.
• Prefekten tackar den avgående styrelsen för ett gott
samarbete och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

§ 10 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Joakim Nilsson
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Justeras

Carin Jarl Sunesson, ordförande

Nils Cronberg

