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STYRELSEPROTOKOLL
Diarienummer

Biologiska institutionen
Datum 2022-06-01

Protokoll institutionsstyrelsen
Närvaro
Närvarande ledamöter

Jessica Abbott, prefekt, ordförande, Marita Cohn, Nils Cronberg,
Charlotta Thomaeus, Carina Rasmussen, Anders Nilsson, Bengt
Hansson, Niklas Wahlberg, Lars Råberg, Caroline Isaksson
Frånvarande ledamöter

Johannes Rousk, Maja Tarka, Anton Andersson-Strand,
Damandeep Kaur
Närvarande suppleanter

Claes von Wachenfeldt
Frånvarande suppleanter

Per Henningsson
Vakanser

Inga vakanser
Närvarande med yttranderätt

Joakim Nilsson
Övriga närvarande

Peter Stenild Matthesen, föredragande §5, Tobias Uller
föredragande §8

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljusterare utses
Carina Rasmussen utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
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§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Bokslut tertial I
Peter Stenild Matthesen föredrar ärendet. Analysen pekar på att vi
kommer att gå med 13,4 Mkr i underskott i år och
myndighetskapitalet sjunker då till strax över 7 miljoner kronor för
forskning. Diskussion kring hur vi ska justera ekonomin framöver
för att få verksamhetsgren 21 (statligt anslag) i balans. Till nästa
tertialbokslut ska Peter SM presentera ett antal scenarion för nästa
års budget.

§ 6 Personal - Anhållan om inrättande av
tillsvidareanställning
Ingen ny anhållan

§ 7 Personal - övriga tjänstetillsättningar
Joakim Nilsson informerar om de kommande årens
pensionsavgångarna samt förändring i LAS-lagstiftning.
Jessica informerar om tillsättningen av BUL av fakulteten. 4
kandidater, 2 externa och 2 interna är kallade till intervju.
Lektorstjänsten inom akvatisk ekologi är intervjuer satta till den 20
juni. Tjänsterna i sinnesbiologi och kemisk ekologi pågår också.

§ 8 Strategiska planen
Tobias Uller föredrar Villkor för yngre forskare. Intervjuer med
alla 28 forskarna har gjorts. Vi kommer starta ett mentorsprogram,
samt sammanställa en FAQ för deras vanliga frågor.
Dessutom förbinder sig institutionen att finansiera 5% av deras lön
för att disponera i till exempel undervisning för att ge alla liknande
möjligheter.
Jessica informerar att både arbetsgrupp och referensgrupp är
tillsatta kring utredningen av enhetsorganisationen.

§ 9 Informationspunkter
Prefektbeslut

Jessica Abbott informerar
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•

•

Beslut att enheten står för 55 000kr i disputationskostnader
från studiestödet. Kostnader utöver det bekostas av
handledaren.
Kostnader för svenskundervisning för BUL, UL, professor
och institutionsgemensam personal bekostas av
institutionen gemensamt. Övriga tjänster såsom doktorand,
postdoktor, forskare etcetera finansieras av handledare
eller egna medel.

Övrigt

Vi har påbörjat arbetet med en krisplan och att formera en
krisledningsgrupp.

§ 9 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Joakim Nilsson

Justeras

Jessica Abbott, ordförande

Carina Rasmussen
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Bilaga till styrelseprotokoll 202206-01
Sammansättning av arbets- och referensgrupp för
utredning av enhetsorganisation
Arbetsgrupp

Anders Nilsson
Edith Hammer
Eric Warrant
Referensgrupp

Olivier van Aken – Molekylär Cellbiologi
Caroline Isaksson – Evolutionär Ekologi
Staffan Bensch – MEMEG
Åke Lindström – Biodiversitet
Emma Kritzberg – Akvatisk ekologi
Marcus Stensmyr – Funktionell zoologi
Joakim Nilsson – Administration

