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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen 

Datum 2022-03-30

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jessica Abbott, prefekt, ordförande, Marita Cohn, Charlotta 

Thomaeus, Carina Rasmussen, Anders Nilsson, Lars Råberg, 

Niklas Wahlberg, Bengt Hansson, Maja Tarka 

Frånvarande ledamöter 

Caroline Isaksson, Johannes Rousk, Nils Cronberg, Anton 

Andersson-Strand 

Närvarande suppleanter 

Olof Berglund, Claes von Wachenfeldt 

Frånvarande suppleanter 

Magne Friberg 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Närvarande med yttranderätt 

Jep Agrell, Joakim Nilsson 

Övriga närvarande 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Protokolljusterare utses 

Anders Nilsson utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 
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§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med tre övriga punkter 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Personal - Anhållan om inrättande av 
tillsvidareanställning 

Anhållan om inrättande av tillsvidareanställning – administratör 

GU – Jep Agrell är föredragande 

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna anhållan 

§ 6 Personal - övriga tjänstetillsättningar 

Joakim Nilsson informerar. Små förändringar under det senaste 

halvåret. Institutionen håller på att förändra rutiner kring hantering 

av den stora gruppen forskare med tillsvidareanställning. 

Rekrytering till lektor inom akvatisk ekologi, sinnesbiologi och 

kemisk ekologi pågår. 

§ 7 Strategisk plan 

Fråga angående mötesforum för teknisk personal. Jessica 

efterfrågar idéer hur det ska se ut. 

Arbetet med strategisk plan har koncentrerats kring villkoren för 

yngre forskare där institutionen enligt ny policy bidrar med 5% 

tjänstgöring inom GU eller institutionsövergripande arbete. 

Uppsägningsprocessen kring forskare ska uppdateras då vi har 

väldigt många som finansieras av etableringsbidrag.  

Muséet ska tillsätta en referensgrupp för att öka samarbetet med 

institutionen och forskares användande av muséet i sin forskning.  

En arbetsgrupp och en referensgrupp kring utredning av 

enhetsorganisationen håller på att tillsättas.  

§ 8 Informationspunkter 

• De institutioner som ska vara kvar runt Sölvegatan ska 

lämna ett gemensamt remissvar kring fakultetens förslag 

till etablering i Brunnshög. 

• Institutionen ska lämna en kontinuitetsplan för två 

scenarion gällande elavbrott och internet-avbrott. 
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§ 9 Övriga punkter  

• Vi vet inte i dagsläget när institutionen ska hålla det 

uppskjutna 10-årsjubiléet.  

• Diskussion kring institutionens krisberedskap med 

anledning av dådet på Latinskolan i Malmö 

• IT 

Vi fortsätter implementering av Polycam-studio i hörsalar 

och konferensrum. Arbetet med print.lu.se är färdigt. 

Universitetet ser över organisation och riktlinjer kring nät- 

och lagringssäkerhet. Förslag att ersätta x-jobbare för 

kopieringskostnader. JN undersöker hur systemet fungerar.  

Vid protokollet 

Joakim Nilsson 

Justeras 

Jessica Abbott, ordförande  Anders Nilsson 
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