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Protokoll, styrelsemöte 1-2020 

2020-03-10 
 

 
INSTITUTIONSSTYRELSESAMMANTRÄDE 
INSTITUTIONEN FÖR GEOLOGISKA VETENSKAPER 
 
 
Tid och plats: onsdagen den 10 mars 2020, klockan 13.00 i Baltica (R240).     
 
 
Ordinarie institutionsstyrelseledamöter: Prefekt Carl-Magnus Mörth (ordf.), stf prefekt Iain Pitcairn, 
prof Alasdair Skelton, prof Victoria Pease, docent Volker Brüchert, docent Helen Coxall, docent Malin 
Kylander, foing Carina Johansson, forskarstud Björn Morén, administrativ chef Viktoria Arwinge samt 
studentrepresentant xx. 
 
 
Suppleanter: Prof Martin Jakobsson, univlekt Christophe Dupraz, univlekt Richard Gyllencreutz, 
docent Agatha de Boer, forskarstud Petter Hällberg samt studentrepresentant xx. 
 
Understrukna närvarande vid mötet. 
 

1) MÖTETS ÖPPNANDE Mötet förklarades öppnat. 

2) VAL AV JUSTERINGSPERSON Till justeringsperson valdes Volker Brüchert. 

3) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställdes. 

4) ANMÄLAN AV PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 2019-12-18 

Protokollet från 18 december 2019 fastställdes. 

5) BOKSLUT 2019 OCH BUDGET 2020 (SE 

BILAGA 1) 

Viktoria Arwinge presenterade bokslut för 2019 och budget 

för 2020.  

 

Beslutades att fastställa bokslut/resultat för 2019. 

 

Beslutades att anta budget för 2020.  

6) UPPFÖLJNING MILJÖHANDLINGSPLAN 

FÖR 2019, INFORMATION (SE BILAGA 2) 

 

Magnus presenterade resultatet av miljöhandlings-planen 

2019, tre punkter, varav två som avser 

’kompetensutveckling för personal’ och en som handlar om 

’tjänsteresor och transporter’. 

7) MASTERPROGRAM I KLIMATVETENSKAP, 

REVISION AV UTBILDNINGSPLAN (SE 

BILAGA 3) 

Reviderad utbildningsplan vad gäller master-programmet i 

klimatvetenskap. Agatha kom till mötet och redogjorde om 

bakgrunden. 

 

Efter diskussion om valfria/valbara kurser och om 

huvudområdet bordlades utbildningsplanen och det 
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beslutades att anta den senare genom per capsulam beslut vi 

mejl. 

 

Bolincentrets styrelse behandlar samma plan den 13 mars. 

8) ÖVRIGA FRÅGOR - 

9) ÖVRIG INFORMATION Coronavirus 
Ny resepolicy vid institutionen. Stockholms universitet 

meddelar att arbetsrelaterade resor måste bokas med 

ombokningsbara eller avbokningsbara biljetter. Eftersom 

det finns en potentiell risk att bli strandsatt i ett annat land 

på grund av inställda flyg eller karantän, har det beslutats 

att alla fältresor för studenter ställs in under överskådlig tid. 

Fältresor nära Stockholm kan vara möjligt - kontakta 

Magnus eller Iain för att diskutera detta. Individuella resor 

bör undvikas men om det anses nödvändigt måste det 

diskuteras med Magnus eller Iain innan bokning sker. 

 
Lokalbokning 
Bästa lösningen är att vi själva bokar våra egna rum med 

samma system som Björn har skapat med bokning av 

Baltica med en uppsättning bokningsregler. Det är möjligt 

att boka andra rum i Geo-huset genom Erik. 

  

Lista över våra egna rum 
William-Olssonsalen (76 platser, 103 m2) 

U13 (28 platser, 74 m2) 

U10 (24 sittplatser, 58 m2) 

Y11 (34 platser, 74 m2) 

U27 (datorrum, 16 datorer, 79 m2) 

U28 (mikroskoprum, 16 mikroskop, 24 platser, 79 m2) 

 

Bokningsregler 

1) Undervisning prioriteras och ska bokas först. Lokal för 

undervisning måste bokas mer än en månad före kursstart. 

  

2) Välj lokal baserat på den förväntade klasstorleken. Större 

klasser prioriteras. 

  

3) Dator- och mikroskopbaserade kurser har prioritet i U27 

respektive U28. 

  

4) Lokalbokningar som inte är relaterade till undervisning 

bör bokas högst 1 månad i förväg. Detta för att säkerställa 

att undervisning bokas först. 

  

Vi föreslår att alla ‘kursansvariga’ bokar sina lokaler så 

snart som möjligt. Om schemat inte är fast, boka lokal med 

föregående års schema. 

 

En diskussion uppstod om hur lokaler ska bokas i 

framtiden. 
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SIL 
Heike Siegmund har sagt upp sig och avsikten är att 

rekrytera en ny person till att ta hand om SIL. 

 
Verkstad 
Nya utredningen om verkstad vid fakulteten har precis 

börjat. Utredningsgruppen har utökats till att också innefatta 

personer som inte är avnämare till verkstadsarbeten. Just nu 

utreds behovet och användningen av verkstäder allmänt 

enligt önskemål från fakulteten. Bedömningen är 

fortfarande att ett förslag kommer finnas till sommaren 

2020 och att beslut sedan fattas under hösten 2020.  

 
Valberedning 
Förslag om förslag till kandidater till att besätta viktiga 

poster inom fakulteten pågår. Ett förslag kommer finnas till 

sommaren och röstning kommer sedan ske under hösten. 

 
Ny miljöhandlingsplan 
Ny miljöhandlingsplan är under utarbetning och kommer 

läggas fram inom kort. 

 

Licentiatavhandling 
Frida Hybertsen, ’Biogeography of methane-seep faunas 

through geologic time’, onsdagen den, 18 mars 2020 kl 

10.15, i William-Olssonsalen 

 

Examinatorer 

Anders Warén, Naturhistoriska riksmuseet 

Sylvain Richoz, Lunds universitet 

 

Nästa styrelsemöte, tisdagen den 28 april kl. 13.00 i 
Baltica. 

10) MÖTETS AVSLUTANDE Mötet förklarades avslutat. 

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 

        
 
Carl-Magnus Mörth    Volker Brüchert 


