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STYRELSEPROTOKOLL 

Diarienummer 

 

Biologiska institutionen 

Datum 2022-12-14

Protokoll institutionsstyrelsen 

Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Jessica Abbott, prefekt, ordförande, Nils Cronberg, Charlotta 

Thomaeus, Carina Rasmussen, Johannes Rousk, Lars Råberg, 

Marita Cohn 

Frånvarande ledamöter 

Anders Nilsson, Bengt Hansson, Niklas Wahlberg, Maja Tarka, 

Caroline Isaksson, Yun Ting-Jang, Studeranderepresentant GU 

Närvarande suppleanter 

Claes von Wachenfeldt, Magne Friberg, Olof Berglund, 

Damandeep Kaur 

Frånvarande suppleanter 

Per Henningsson, Jane Jönsson 

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 

Claes von Wachenfeldt utses att tillsammans med ordföranden 

justera protokollet. 
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§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet läggs till handlingarna efter diskussion kring 

förtydligande av § 5 Budget 2023. 

§ 5 Budget 2023 

Peter Stenild Matthesen föredrog slutversionen av budgeten för 

2023. Vi räknar med ett underskott på 9 Mkr för hela institutionen. 

Overhead för forskning blir 59% och för grundutbildningen 103%. 

Studiestödsposten är oförändrad i budget men information har gått 

ut till enhetscheferna om att arbeta för att minska underskottet på 

studiestödsaktiviteterna. 

§ 6 Personal - Anhållan om inrättande av 
tillsvidareanställning 

Tillsvidareanställning av It-tekniker 

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna rekrytering av It-tekniker. 

§ 7 Personal - övriga tjänstetillsättningar 

Ingen ny information. 

§ 8 Strategiska planen 

Prefektrådet har fått en presentation av arbetsgruppen för 

enhetsöversyn som har analyserat institutionen och tittat på 

alternativa enhetsstrukturer, men en eventuell förändring i 

strukturen kommer tidigast träda i kraft 1 januari 2024 då mycket 

arbete med förslag och förankring kvarstår. 

Styrelsen önskar att arbetsgruppen själva avrapporterar sitt arbete 

vid ett kommande styrelsemöte.   

§ 9 Informationspunkter 

Energisituationen – Fakulteten har skrivit en kontinuitetsplan för 

eventuella strömbortfall under vintern. Institutionen identifierar 

nyckelpersoner med uppdrag att säkra viktig utrustning och 

djurhållning vid ett sådant fall. 

§ 10 Övriga punkter  

Mötestider våren 2023 

Styrelsens möten för våren blir 8 februari, 12 april och 31 maj i 

Stora konferensrummet. 
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§ 11 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Joakim Nilsson 

Justeras 

Jessica Abbott, ordförande 

Claes von Wachenfeldt 
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