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Närvaro 

Närvarande ledamöter 

Carin Jarl Sunesson, prefekt, ordförande, Marita Cohn, Violeta 

Kaleskovska, Carina Rasmussen, Karin Rengefors, Johannes 

Rousk, Tobias Uller 

Frånvarande ledamöter 

Nils Cronberg, Jacob Roved, Marcus Stensmyr, Maja Tarka, 

Niklas Wahlberg, Helena Westerdahl 

Närvarande suppleanter 

Jessica Abbott, Anders Brodin §§9-10, Magne Friberg, Per 
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Frånvarande suppleanter 

Caroline Isaksson 

Närvarande med yttranderätt 

Joakim Nilsson 

Vakanser 

Två doktorandplatser vakanta 

Övriga närvarande 

Carl Sjökvist, protokollförare 
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§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar den nya styrelsen 

välkommen. 

§ 2 Protokolljusterare utses 

Marita Cohn utses att tillsammans med ordföranden justera 

protokollet. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 4 Föregående mötes protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Rapport Bokslut 2018 

Joakim Nilsson lämnar en redogörelse med bakgrund och 

förutsättningar för budgetarbetet vid institutionen. Mötet för en 

diskussion över hanteringen av myndighetskapital. Bokslutet 

godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 6 Anhållan om att inrätta tillsvidareanställningar 

Anhållan om inrättande av anställningar som forskare, 100%, i 

Evolutionär ekologi, CanMove, och Funktionell zoologi. Joakim 

Nilsson föredrar ärendena. Styrelsen beslutar tillstyrka inrättande 

av två tillsvidareanställningar som forskare, med tydliggörande i 

anhållan angående varsel vid eventuell arbetsbrist. 

§ 7 Förordnande som studierektor för utbildning 

Förordnande som studierektor för forskarutbildningen. Carin Jarl 

Sunesson föredrar ärendet. Styrelsen beslutar anhålla hos 

fakultetsstyrelsen att förordna Emma Kritzberg som biträdande 

studierektor för forskarutbildningen. 
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§ 8 Informationspunkter 

Prefektbeslut 

• Arbetsordning och beslutsbefogenheter vid Biologiska 

institutionen. Carin Jarl Sunesson föredrar ärendet. 

Styrelsen diskuterar förslaget inför beslut av prefekten. 

• Infrastrukturutredning. Tobias Uller informerar om 

utredningen. Utredningsförslaget har tillställts prefekt och 

enhetschefer för synpunkter. Styrelsen kommer att få 

möjlighet att kommentera utredningen före beslut. 

§ 9 Genomgång av psykosocial arbetsmiljöenkät 

Anders Brodin presenterar utfallet av den senaste psykosociala 

skyddsronden. Utfallet är väldigt likt tidigare års skyddsronder. 

Nästa psykosociala skyddsrond kommer att genomföras med ett 

universitetsgemensamt enkätunderlag. 

§ 9 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

Carl Sjökvist 

Justeras 

Carin Jarl Sunesson, ordförande 

Maritha Cohn 
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