
 

 
Protokoll, styrelsemöte 3-2020 

2020-09-10 
 

 
INSTITUTIONSSTYRELSESAMMANTRÄDE 
INSTITUTIONEN FÖR GEOLOGISKA VETENSKAPER 
 
Tid och plats: torsdagen den 10 september, klockan 09.00, 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 närvarade på mötet. 
 
ÄRENDEN 
 

1) MÖTETS ÖPPNANDE Mötet förklarades öppnat. 

2) VAL AV JUSTERINGSPERSON Till justeringsperson valdes Victoria Pease. 

3) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställdes. 

4) ANMÄLAN AV PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 2020-03-10 

STYRELSEMÖTE 2020-06-02 

Båda protokollen anmäldes. 

5) REVIDERAD UTBILDNINGSPLAN VAD 

GÄLLER MASTER-PROGRAMMET I 

KLIMATVETENSKAP 

Efter en kortare diskussion godkändes utbildningsplanen. 

6) ANTAGNING AV DOKTORAND Wei-Li Hong har annonserat och utvärderat sökande för 
en doktorandtjänst som ingår i det ’paket’ som han har 
erhållit från IGV. 
 
Wei-Li har efter att ha utvärderat sökande valt ut Tzu-Hao 
Huang som kommer arbeta med In-situ silicate diagenesis 
in marine sediments and its impact on long-term global 
carbon cycle. 
 
Beslutades att anta studenten till forskarutbildningen 
under förutsättning att kurser adderas så att summan blir 



60 hp och att det finns en paragraf om att det finns en 
alternativ plan om det inte går att resa till Kina flera 
gånger under covid-tiden. 

7) ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor 

8) ÖVRIG INFORMATION Verkstadsutredningen 
Förslaget om centralverkstad vid SU har skickats in till 
fakulteten. Förslaget innebär att centralverkstaden 
förläggs på fysik och den nuvarande centralverkstaden på 
Frescati backe läggs ned. Verkstaden på IGV blir kvar 
som den är, men kanske att viss utrustning kan flyttas över 
från verkstaden på Frescati backe som inte behövs längre. 
Detta är något som undersöks just nu. 
 
Tarfalautredningen 
Förslaget från arbetsgruppen är inskickat till fakulteten. 
Naturgeografi kommer fortfarande att förestå stationen i 
Tarfala. Utredningen föreslår också flera ändringar, bl a 
tillsättningen av en ny styrelse och skötseln kommer i 
många stycken vara likt den hur bolincentret sköts med 
detta förslag. 
 
Förslag om förändringar i uppföljning och 
utvärdering av forskarutbildningen 
Det finns ett förslag från Malin K som är skrivet i samråd 
med doktoranderna på IGV som tar upp en hel del förslag 
till förändringar. Förslaget är just nu på remiss. Förslag till 
styrelsen kommer senare i höst för beslut. 
 
Kvalitetsindikatorer 
Fakulteten och SU-ledningen har arbetat med en metod att 
utvärdera forskningen på hela SU. De kom med en rapport 
under sommaren som vi svarade på i augusti. Vi anser att 
det är en hel del problem med den metoden som valts, 
viktigast kanske är att eftersom det olika grundanslag och 
hur mycket undervisning som genomförs är olika blir inte 
bilden rättvisande. 
 
Svar om datalagring till fakulteten 
IGV kommer skiva ett svar om behov inom datalagring, bl 
a om att rådata vid analyser bör sparas liksom färdiga 
resultat. 
 
Svar om riskvärdering vid distansarbete 
Vi kommer lämna en rapport till SU i slutet av september. 
 
Val av ny institutionsstyrelse skall ske i höst 
Vi håller nu på att förbereda hur vi ska göra valet nu i 
höst. Instruktionerna vi fått är att vi ska sköta valet på 
samma sätt som valet görs till fakulteten. Valet beräknas 
ske i november. 
 
Uppföljning av Ekonomi i balans 
Vår dekan har kallat oss till ett möte om vår ekonomi och 
som är en uppföljning av mötet från i våras. 



 
Ny kurs, distanskurs på kandidatnivå: Sveriges yngsta 
geologiska utveckling/historia – 7.5 hp 
Kursen kommer behandla 

- Sveriges yngsta geologiska historia 
- Marin och terrester paleogeografi  
- Vegetationsförändringar 

Kursplan kommer att skickas till styrelsen senare i höst 
för beslut. 

9) NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte planeras till den 10 december kl. 
13.00. 

 
 
Vid protokollet och ordförande för mötet  Justeras 
 

 
 
Carl-Magnus Mörth    Victoria Pease 
 
 

Carl-Magnus Morth


