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Protokoll	  Institutionsstyrelse	  
Datum:	  Torsdagen	  den	  30	  maj	  
Tid:	  Kl	  13.00	  –	  15.00	  
Plats:	  	  Runnströmsrummet	  E501	  

Närvarande:	  prefekt	  Per	  Ljungdahl,	  stf.	  prefekt	  Ann-‐Beth	  Jonsson,	  professor	  Roger	  Karlsson,	  professor	  
Marie	  Öhman,	  professor	  Ulrich	  Theopold	  (t.o.m.	  punkt	  8),	  professor	  Tore	  Bengtsson,	  professor	  Christos	  
Samakovlis,	  ekonom	  Eva	  Eyton,	  doktorand	  Jessica	  Olsen,	  doktorand	  Mikaela	  Behm,	  professor	  Eva	  Severinson	  
(suppleant	  för	  Eva	  Sverremark	  Ekström,	  t.o.m	  punkt	  7),	  administrativ	  chef	  Lina	  Karlberg	  (adjungerad)	  

Frånvarande:	  professor	  Eva	  Sverremark	  Ekström,	  doktorand	  Harald	  Eriksson	  

Ärenden	  
1. Tore	  Bengtsson	  valdes	  till	  justerare.	  
2. Dagordning	  för	  mötet	  godkändes	  med	  tillägg	  av	  två	  övriga	  punkter.	  
3. Information	  från	  prefekten	  

o Studierektor	  
Prefekten	  informerade	  om	  att	  det	  har	  kommit	  in	  två	  ansökningar	  till	  rollen	  som	  
studierektor	  på	  MWB.	  Den	  ena	  ansökan	  gäller	  hela	  uppdraget	  och	  den	  andra	  gäller	  intresse	  
för	  att	  ta	  den	  del	  av	  uppdraget.	  Ansvaret	  för	  kurserna	  för	  HT2013/VT2014	  ligger	  på	  de	  
nuvarande	  studierektorerna	  tills	  årsskiftet	  2013/14.	  Prefekten	  kommer	  återkomma	  till	  
styrelsen	  under	  sommaren	  för	  ett	  pro	  capsulum	  beslut	  om	  vem	  som	  får	  uppdraget	  och	  
ersättning.	  

	  
o MASS	  nästa	  termin	  

Det	  är	  många	  föreläsare	  från	  Frontiers	  denna	  termin.	  Prefekten	  informerade	  om	  att	  det	  
finns	  pengar	  i	  MBW’s	  budget	  att	  subventionera	  kostnader	  för	  föreläsare	  för	  Frontiers.	  
Prefekten	  föreslår	  att	  vi	  även	  lägger	  pengar	  på	  MASS	  för	  att	  kunna	  ta	  in	  bra	  föreläsare	  även	  
där,	  50	  tkr	  för	  2013.	  Doktorandrådet	  har	  framfört	  önskemål	  om	  att	  hålla	  i	  en	  av	  Frontiers	  
föreläsningarna	  i	  höst.	  Styrelsen	  är	  positiv	  till	  båda	  förslagen.	  
Eva	  Severinson	  kommer	  att	  samordna	  programmet	  för	  MASS.	  Ann-‐Kristin	  Östlund	  Farrants	  
fortsätter	  att	  samordna	  Frontiers.	  

	  
o Uppdragsutbildning	  för	  Jazan	  Medical	  School	  

Det	  har	  kommit	  ett	  öppet	  brev	  till	  institutionsstyrelsen	  från	  fem	  doktorander	  som	  ställer	  ett	  
antal	  frågor	  kring	  utbildningen.	  Prefekten	  svarar	  genom	  att	  berätta	  att	  
uppdragsutbildningen	  är	  ett	  officiellt	  sanktionerat	  samarbete	  mellan	  tre	  universitet,	  Jazan	  
Medical	  School,	  Helsingfors	  universitet	  och	  Stockholms	  universitet.	  Även	  Uppsala	  
universitet	  är	  medpart.	  Kursen	  och	  kursplanen	  är	  godkänd	  av	  SU’s	  rektor.	  Kursen	  är	  ett	  
ensidigt	  uppdrag	  som	  vi	  levererar	  till	  Jazan	  Medical	  School.	  Men	  det	  är	  också	  ett	  första	  steg	  i	  
eventuellt	  framtida	  samarbete.	  	  
Skälet	  att	  studenterna	  från	  Jazan	  Medical	  School	  är	  huserade	  på	  Campus	  Roslagen	  i	  
Norrtälje	  är	  rent	  praktiska.	  Det	  finns	  inte	  tillgång	  till	  lokaler	  närmare	  Stockholm	  för	  20	  
studenter	  under	  fyra	  veckor.	  	  

	  
o Djurhusets	  lokaler	  

Planeringen	  för	  nya	  lokaler	  för	  Djurhuset	  pågår.	  En	  stötesten	  har	  varit	  utrymme	  för	  
fläktrum,	  men	  det	  verkar	  ha	  löst	  sig.	  Det	  finns	  preliminär	  rumsskiss	  som	  man	  måsta	  ta	  
ställning	  till	  senast	  5	  juni.	  Ett	  annat	  problem	  är	  hur	  Djurhusets	  verksamhet	  ska	  kunna	  
bedrivas	  under	  byggnadstiden.	  En	  lösning	  kan	  vara	  så	  kallade	  Biobubbles	  som	  vi	  skulle	  
kunna	  placera	  hos	  nuvarande	  institutionen	  för	  neurokemi	  (som	  snart	  flyttar	  ut).	  Det	  
kommer	  dock	  att	  bli	  nödvändigt	  att	  också	  krympa	  verksamheten	  under	  byggtiden.	  IFSU’s	  



	  

 

instrument	  kommer	  att	  flyttas	  till	  norra	  delen	  av	  F2.	  
Frågan	  lyftes	  om	  planskisser	  har	  bollats	  med	  veterinärer	  och	  arbetsmiljöverket.	  Svaret	  är	  
att	  det	  är	  för	  tidigt	  stadium	  ännu,	  utan	  det	  kommer	  i	  fas	  2.	  
Tidsplanen	  är	  att	  vi	  nu	  är	  minst	  ett	  år	  från	  byggstart.	  	  

	  
o Möjligheter	  för	  gästprofessur/lärare	  för	  Marta	  de	  Rocha	  Rosário	  	  

Prefekten	  informerade	  att	  MBW	  har	  möjlighet	  att	  få	  en	  gästprofessor.	  Marta	  de	  Rocha	  
Rosário	  är	  anställd	  vid	  Charité-‐Universitesmedizin	  i	  Berlin	  och	  vill	  gärna	  komma	  till	  
Stockholm	  eftersom	  hennes	  make	  är	  här	  just	  nu.	  Marta	  höll	  ett	  mycket	  uppskattat	  
seminarium	  hos	  oss	  nyligen.	  Hon	  har	  nyligen	  beviljats	  forskningsanslag	  på	  250	  000	  Euro.	  
Prefekten	  lyfter	  tankarna	  kring	  om	  det	  vore	  intressant	  för	  oss	  att	  hon	  kommer	  hit,	  vi	  ger	  
henne	  en	  gästlärarposition	  och	  del	  i	  laboratorium.	  
Styrelsen	  föreslog	  att	  man	  behöver	  diskutera	  frågan	  i	  både	  strategigruppen	  och	  GLK.	  	  

	  
4. Beslutsärende	  –	  Förändring	  av	  lokaler	  

för	  MBW	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

BESLUT	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  säga	  upp	  hela	  E4	  
och	  istället	  överta	  hela	  F5.	  	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  bereda	  lokaler	  för	  
sekretariatet	  i	  F3.	  

Institutionen	  ska	  ta	  fram	  budget	  för	  flytt	  
och	  ombyggnader.	  Lokalgruppen	  plus	  
berörda	  forskargrupper	  ska	  göra	  en	  
planering	  hur	  befintliga	  och	  nya	  lokaler	  
ska	  utnyttjas.	  

	  
5. Beslutsärende	  -‐	  Byte	  av	  forskarämne	  

för	  doktorander	  
Fem	  ansökningar	  har	  kommit	  in.	  	  
Olaspers	  Sara	  Eriksson,	  byte	  från	  
molekylär	  genetik	  
Nele	  de	  Klerk,	  byte	  från	  molekylär	  
genetik	  
Lisa	  Maudsdotter,	  byte	  från	  molekylär	  
genetik	  
Niklas	  Söderholm,	  byte	  från	  molekylär	  
genetik	  
Miriam	  Geörg,	  byte	  från	  molekylär	  
genetik	  
Doktorand	  Jessica	  Olsson	  efterfrågade	  ett	  
förtydligande	  vad	  som	  händer	  vid	  byte	  av	  
ämne.	  Det	  förtydligades	  att	  poängen	  från	  
de	  gamla	  forskarämnena	  förs	  över	  till	  det	  
nya	  forskarämnet.	  Den	  ekonomiska	  biten	  
och	  anställningsvillkor	  stannar	  i	  det	  
gamla	  systemet	  

BESLUT	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  godkänna	  bytet	  av	  
forskarämne	  för	  samtliga	  sökanden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

.	  
	  

6. Beslutsärende	  –	  Utlysning	  av	  tjänst	  
som	  biträdande	  lektor	  i	  RNA-‐biologi	  
vid	  SciLifeLabs.	  	  

	  
	  
	  

	  

	  

BESLUT	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  tacka	  ja	  till	  
möjligheten	  att	  utlysa	  en	  av	  tjänst	  som	  
biträdande	  lektor	  i	  RNA-‐biologi	  vid	  
SciLifeLabs.	  Om	  finansieringen	  av	  
tjänsten	  i	  framtiden	  går	  över	  till	  MBW	  ska	  
institutionen	  kräva	  att	  personen	  är	  
huvudsakligen	  verksam	  på	  Frescati.	  



	  

 

	  

	  

	  

	  

	  
7. Beslutsärende	  –	  Omfördelning	  mellan	  

kapital	  UGA	  och	  FUF	  

Stockholms	  universitet	  erbjuder	  i	  år	  
institutionerna	  att	  växla	  kapital	  mellan	  de	  
olika	  kategorierna	  UGA	  och	  FUF.	  Det	  är	  
ett	  sätt	  att	  möjliggöra	  för	  institutionerna	  
att	  komma	  till	  rätta	  med	  eventuella	  
underskott	  inom	  de	  olika	  kategorierna.	  
Universitetet	  räknar	  med	  att	  växlingarna	  
kommer	  att	  balanseras	  så	  att	  man	  totalt	  
även	  i	  fortsättningen	  kommer	  att	  ha	  
ungefär	  lika	  mycket	  kapital	  på	  UGA	  
respektive	  FUF.	  

BESLUT	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  MBW	  avstår	  från	  
möjligheten	  att	  omfördela	  kapital.	  

	  

	  

	  

	  

	  
8. Beslutsärende	  –	  förhandla	  med	  nya	  

lektorer	  

	  

	  

BESLUT	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  ge	  prefektens	  
delegation	  att	  för	  institutionens	  bästa	  
förhandla	  med	  nya	  lektorer.	  

	  
9. Diskussionspunkt	  –	  Stöd	  till	  doktorandrådet	  

Doktorandrådet	  önskar	  att	  ha	  en	  budget	  för	  att	  kunna	  göra	  aktiviteter,	  öka	  sin	  samverkan,	  bjuda	  in	  
föreläsare	  etc.	  Styrelsen	  är	  positiv	  till	  detta.	  
	  

10. Datum	  för	  höstens	  möten	  	  

Månad	   Strategigrupp	   Gruppledarkollegium	   Institutionsstyrelse	  
	  	   kl.	  13-‐15	   kl.	  14-‐16	   	  kl.	  14-‐16	  

sept	   27-‐aug	   04-‐sep	   18-‐sep	  
okt	   24-‐sep	   03-‐okt	   	  	  

nov	   22-‐okt	   07-‐nov	   	  	  

dec	   26-‐nov	   04-‐dec	   12-‐dec	  
	  
Mötesbokningar	  kommer	  att	  skickas	  ut	  i	  Outlook.	  
	  

11. Övriga	  frågor	  	  
o Beslutsordning	  

Marie	  Öhman	  efterfrågade	  tydligare	  beslutsordning	  om	  små	  och	  stora	  beslut	  i	  verksamheten.	  I	  dag	  
är	  det	  oklart	  vilka	  frågor	  som	  ska	  beslutas	  var	  och	  vilka	  beslut	  som	  är	  mindre	  och	  kan	  delegeras,	  
samt	  till	  vem	  de	  delegeras.	  

	  
o Utskick	  

Två	  veckor	  innan	  styrelsemötet	  skickas	  en	  fråga	  ut	  till	  styrelsemedlemmarna	  om	  man	  har	  frågor	  
som	  ska	  tas	  upp	  på	  mötet.	  En	  vecka	  innan	  mötet	  ska	  kallelsen	  skickas.	  Kallelse	  till	  styrelsen	  ska	  
skickas	  endast	  till	  styrelsens	  medlemmar.	  



	  

 

	  
12. Mötet	  avslutades	  

	  
	  
Vid	  protokollet	   Justeras	  
	  
	  
	  
Lina	  Karlberg	   Tore	  Bengtsson	   Per	  Ljungdahl	  
	  


