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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen 

Datum 2022-10-24

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jessica Abbott, prefekt, ordförande, Nils Cronberg, Charlotta 

Thomaeus, Carina Rasmussen, Bengt Hansson, Niklas Wahlberg, 

Lars Råberg, Yun Ting-Jang, Marita Cohn, Johannes Rousk, Maja 

Tarka, Caroline Isaksson 

Frånvarande ledamöter 

Anders Nilsson, Studeranderepresentant GU 

Närvarande suppleanter 

Frånvarande suppleanter 

Vakanser 

Inga vakanser 

Närvarande med yttranderätt 

Joakim Nilsson, Jep Agrell 

Övriga närvarande 

Peter Stenild Matthesen, föredragande §5 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Protokolljusterare utses 

Charlotta Thomaeus utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 
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§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Johannes Rousk deltog i föregående möte men det framgår inte av 

protokollet. Cykelställsarbetet gäller ombyggnation och inte 

renovering. Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Budget 2023 

Peter Stenild Matthesen föredrar ärendet. Vi får cirka 2 Mkr 

mindre för GU på grund av att extra satsningar har upphört vilket 

ger 37,5Mkr totalt och 136 Mkr för forskning vilket är en 

minskning med 2,5 MKr. 

Preliminära uträkningar visar att overhead för forskning hamnar på 

cirka 56% för att balansera ökade kostnader framför allt för hyra, 

samt de minskade intäkterna. Då landar vi igen på ett underskott på 

cirka 16 Mkr vilket vi skulle behöva minska ytterligare. 

Efter diskussion bestämdes att budgetförslag med flerårsscenario 

ska skickas ut inför nästa möte där budget beslutas.   

§ 6 Personal - Anhållan om inrättande av 
tillsvidareanställning 

Ingen ny anhållan 

§ 7 Personal - övriga tjänstetillsättningar 

Ingen ny information 

§ 8 Strategiska planen 

Jessica visar målmatrisen för strategiska planen gällande 

grundutbildning. Prefektrådet har beslutat att utvärdera 

måluppfyllelsen och inte revidera texten i den strategiska planen 

efter detta år. 

§ 9 Informationspunkter 

Jessica informerar om upphörandet av Astronomi och teoretisk 

fysik som egen institution samt eventuell sammanslagning av 

Geologi, INES och CEC.  

§ 10 Övriga punkter  

Hur ska vi som institution hjälpa till att spara el? 

Jessica A informerar om att vi fått direktiv som går ut till alla 

statliga myndigheter att spara el och energi. Intendenten arbetar 

med direktivet via HMS och vi kommer att informera om förslag 

via kommunikatörerna. 
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§ 11 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Joakim Nilsson 

Justeras 

Jessica Abbott, ordförande 

Charlotta Thomaeus 
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