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§ 19 Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 20 Protokolljusterare utses

Emma Kritzberg utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

§ 21 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs


§ 22 Föregående mötes protokoll

BUL i Biologi. Magne Friberg har accepterat
anställningen och tillträder den 1 september.
 UL i Biologi. Intervjuer pågår med de fem
sökande som valts ut.
Protokollet läggs till handlingarna.

§ 23 Anhållan om tillsvidareanställning

Anhållan om tillsvidareanställning för Arne
Hegemann som forskare, 100%
Monica Pardon föredrar ärendet med kommentarer
av Christer Löfstedt. Efter diskussion beslutar
styrelsen tillstyrka utlysande av en anställning som
forskare med Arne Hegemann som trolig innehavare.

§ 24 Kvartalsbokslut och prognos

a) Biologiska institutionen exklusive
Biologiska museet. Monica Pardon föredrar
ärendet med kommentarer av Christer
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Löfstedt. Verksamhet utbildning. Avvikelse
budget/utfall, -427 tkr, beror huvudsakligen
på att ersättning för studiefinansierad
utbildning ej erhållits under kvartal 1.
Verksamhet forskning. Avvikelse
budget/utfall, 3 335 tkr, beror huvudsakligen
på ökade intäkter av statsbudgetmedel, 1 304
tkr, jämfört med budget samt att personaloch driftskostnader under kvartal 1 är lägre
än budget, då förväntad ökning av
forskningsvolymen inte avspeglas fullt ut
under kvartal 1.
b) Biologiska museet. Monica Pardon föredrar
ärendet. Museet har endast
forskningsverksamhet. Verksamheten följer
budget.
§ 25 Jämställdhets – och
likabehandlingsplan för Biologiska
institutionen.

Bengt Hansson presenterar förslaget till
handlingsplan. Efter diskussion beslutar styrelsen att
fastställa den föreslagna handlingsplanen

§ 26 Styrelsemöten ht 2017

Styrelsen beslutar om följande mötestider: 20
september, 18 oktober, 22 november, och 20
december.

§ 27 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för styrelsens engagemang under
det gångna året och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Carl Sjökvist

Christer Löfstedt
Ordförande

Emma Kritzberg

