
 

 
Protokoll, styrelsemöte 2-2020 

2020-06-02 
 

 
INSTITUTIONSSTYRELSESAMMANTRÄDE 
INSTITUTIONEN FÖR GEOLOGISKA VETENSKAPER 
 
Tid och plats: tisdagen den 2 juni, klockan 13.00, Zoom-möte 
 
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 var närvarande på mötet. 
 
ÄRENDEN 
 
1) MÖTETS ÖPPNANDE Mötet förklarades öppnat. 

2) VAL AV JUSTERINGSPERSON Helen Coxall valdes att justera protokollet. 

3) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Efter att anmälan av protokollet från styrelsemöte den 10 
mars 2020 bordlades till nästa styrelsemöte och ändring av 
punkt 6, till ’Fastställande’ istället för ’Uppföljning’ av 
miljöhandlingsplan och fastställdes dagordningen. 

4) KURSLITTERATURLISTA (BILAGA 2) Litteraturlistan godkändes.  
 
Studentrepresentant har beretts tillfälle att yttra sig genom 
att kallelse, dagordning och bilagor har skickats till GÄR. 

5) VALBARA KURSER 2020-21 (BILAGA 

3) 

En kurs hade inte tagits med i listan över valbara kurser 
och efter tillägg av den kursen, ’Fältstudie i geologiska 
vetenskaper’ godkändes listan över valbara kurser. 

6) FASTSTÄLLANDE AV 

MILJÖHANDLINGSPLAN (BILAGA 4) 

Miljöhandlingsplanen fastställdes och kommer att gälla till 
2021-12-31. 

7) ÖVRIGA FRÅGOR Lokalbokning 
Det är möjligt att boka andra rum i Geo-huset än våra egna 
genom Erik Hansson på NatGeo. 
 



Det finns både fördelar och nackdelar med att boka själva i 
ett eget system. Fördel är att vi har bokningen själva och 
sänker kostnaden för lokaler, nackdel är att vi inte har våra 
bokningar i TimeEdit (som används på hela campus och av 
studenter) och att många av våra salar är små, då social 
distansering är viktig nu en tid framöver. Det diskuterades 
om vi ska ha kvar möjligheten att boka salar genom Erik 
H/NatGeo och få bokningar till TimeEdit eller boka själva i 
ett eget system. Det uppdrogs till Martin J. Alasdair S, Iain 
P och Magnus M att utarbeta en lösning, Det uppdrogs till 
Martin J. Alasdair S, Iain P och Magnus M att utarbeta en 
lösning, inklusive möjligheten att tilldela någon i IGV för 
att överföra vårt interna schema till Time Edit. 
  
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) 
 
Antal studenter till våra kurser 
Det är fler sökande till våra kurser nu i vår. Det måste 
säkerhetsställas att kursansvariga kan sätta en gräns för 
antalet kursdeltagare och att de tidigt får kännedom om 
antalet kursdeltagare för sin kursplanering.  
 
Förutsatt att man följer alla restriktioner från FHM 
(förbudet om att träffas över 50 personer ligger kvar och 
även social distansering, 2 m) går det att ha 
campusundervisning. För exkursioner gäller samma sak. 
För resor till andra länder är de just inte möjliga, men det 
är möjligt att UD ändrar reserestriktionerna nu i juli. IGV 
följer SU:s och FHM:s riktlinjer. För varje utflykt med en 
övernattning kan alternativ vara nödvändiga på grund av 
begränsningarna för antalet studenter i delade sovrum, i 
vilket fall dagsutflykter bör övervägas. Just nu är 
undervisning möjligt genom en kombination av distans- 
och campusundervisning såvida riktlinjer åtföljs. 

8) ÖVRIG INFORMATION SIL 
Elin Tollefsen börjar 1 juli i SIL och resurs på våning 4. 
Rekrytering pågår av en ny person till SIL. Planen är ha en 
annons klar i sommar och tillsättning av tjänst under 
hösten. 
 
Doktorandtjänst 
Annons ute nu för en doktorandtjänst som är en del i vårt 
stöd till biträdande lektor Wei-Li Hong. 
 
Verkstad 



Förslag och utredning om förläggning av centralverkstaden 
inom SU kommer augusti 2020. Bedömningen är att 
centralverkstaden hamnar på fysik/albanova. Det beror på 
kostnadsskäl (lägst kostnad för fakulteten) och att 
verkstaden på fysik/albanova redan är mycket rikligt 
utrustad. 
 
Valberedning 
Förlag till ny ledning för fakulteten är nu offentlig.  
 
Undervisning 
Institutionen har erhållit 8 HÅP för sommarkurser. Vi hade 
äskat 10 HÅP men konkurrensen om de HÅP som fanns 
tillgängliga att fördela var hård. 
 
Mikroskopet 
Kommer att flyttas inom kort. 
 
Skyddsrond 9 juni 
Zoom-förmöte nu på torsdag och sedan Zoom-möte och 
rundvandring med så få som möjligt den 9 juni. 
 
Möte med dekan om ekonomi 
Ledningen på IGV hade ett möte om IGV:s ekonomi i 
början av maj med fakultetsledningen. Vår ekonomi är i 
stort sett i balans och kommer påverkas negativt av den 
indragning av medel fakulteten aviserat de närmaste åren. 
Vi har framfört vårt missnöje med detta, speciellt i ljuset av 
att rektor anser att varje institution ska ha en buffert om 5% 
av sin omsättning (för oss då ca 4 miljoner). I och med den 
ökade kostnaden förvann vår buffert. De flesta institutioner 
har inte en ekonomi en balans har vi också erfarit, vilket 
såklart påverkas oss alla negativt. 
 
Ekonomi i balans 
Viktoria berättade om SU:s ekonomi och hur den kommer 
se ut framgent. Hyreshöjning vid SU påverkar alla 
institutioner med cirka 24% med start 2020. 
Återhållsamhet i kostnader och långsiktiga åtaganden 
såsom nyanställningar rekommenderas av SU under 
kommande år för att säkerställa ekonomi i balans.  
 

 
Vid Protokollet och ordförande för mötet  Justeras 
 

      
 
Carl-Magnus Mörth    Helen Coxall 


