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STYRELSEPROTOKOLL
Diarienummer

Biologiska institutionen
Datum 2022-02-09

Protokoll institutionsstyrelsen
Närvaro
Närvarande ledamöter

Jessica Abbott, prefekt, ordförande, Marita Cohn, Nils Cronberg,
Bengt Hansson, Anders Nilsson, Johannes Rousk Lars Råberg,
Niklas Wahlberg, Carina Rasmussen, Maja Tarka (till kl 15),
Charlotta Thomaeus
Frånvarande ledamöter

Caroline Isaksson och en studeranderepresentant
Närvarande suppleanter
Frånvarande suppleanter

Inga frånvarande suppleanter
Vakanser

Två doktorandplatser vakanta
Närvarande med yttranderätt

Jep Agrell, Joakim Nilsson (protokollförare), Peter Stenild
Matthesen (föredragande §6)
Övriga närvarande

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljusterare utses
Bengt Hansson utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs
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§ 4 Föregående mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Ny styrelse
Joakim Nilsson föredrar styrelsens arbete och ges i uppdrag att
prata med lärarsuppleanterna Claes von Wachenfeldt, Magne
Friberg, Olof Berglund för att bestämma suppleantordningen.
Styrelsen påpekar att den skulle vilja ha större delaktighet i fler
beslut.

§ 6 Bokslut 2021
Peter Stenild Matthesen föredrar ärendet. Utfallet för Biologiska
institutionen visar ett underskott på -16 Mkr, vilket var betydligt
sämre än förväntade de -8Mkr. Framför allt fler doktorander och
förändrad lönerevision är orsakerna. Vi har myndighetskapital till
ytterligare 2år om detta håller i sig. Diskussion kring vilka steg vi
kan ta för att minska underskottet under 2022.
Bokslutet läggs till handlingarna

§ 7 Personal - Anhållan om inrättande av
tillsvidareanställning
Inga nya tjänstetillsättningar

§ 8 Personal - övriga tjänstetillsättningar
Inget att rapportera.

§ 9 Strategiska planen
Jessica föredrar arbetet kring den strategiska planen. De fyra
prioriterade anställningarna är pågående varav akvatisk ekologi har
kommit längst.
Vi ska påbörja arbetet med en översyn av enheterna och
organisationen för att se om vi är optimalt organiserade.

§ 10 Informationspunkter
Prefektbeslut

Jessica Abbott informerar
Inga nya prefektbeslut
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Övrigt

§ 11 Övrigt
Edith Hammer har skickat in till styrelsen att vi ska arbeta för
laddstolpar till elbilar samt säker parkering för el-cyklar.
Intendenten ska begära in offert för låsbara cykelställ.

§ 12 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Joakim Nilsson

Justeras

Jessica Abbott, ordförande

Bengt Hansson

