
 
Protokoll, styrelsemöte 4-2020 

2020-12-10 
 
INSTITUTIONSSTYRELSESAMMANTRÄDE 
INSTITUTIONEN FÖR GEOLOGISKA VETENSKAPER 
Tid och plats: torsdagen den 10 december, 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. 
ÄRENDEN 

1) MÖTETS ÖPPNANDE Mötet förklarades öppnat. 
 
Beslutades att adjungera Elisabeth Däcker till mötet. 

2) VAL AV JUSTERINGSPERSON Iain Pitcairn valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 
3) FASTSTÄLLANDE AV 

DAGORDNING 
Ändra titel på punkt 5, ’Medel till självständiga arbeten’ eftersom frågan 
handlar om både kandidat- och mastersarbeten 

4) ANMÄLAN AV PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 2020-09-10 
(BILAGA 1) 

Beslutades att anmäla protokollet. 

5) FÖRSLAG OM 
MASTERSARBETEN (BILAGA 
2) 

Förslaget från programrådet bifölls med tillägget att harmonisera den 
svenska och engelska sammanfattningen. 
 
En diskussion följde om hur handleda stunder som ska göra kandidat- 
och mastersarbeten. 
 
Beslutades att programrådet komma ska komma med ett förslag för hur 
institutionen ska göra för att matcha handledning och arbeten. 

6) MASTER I 
KLIMATVETENSKAP (BILAGA 
3) 

Bakgrund; utbildningen börjar med 30 hp (en termin) obligatoriska 
kurser 
 
1. Den geovetenskapliga metoden 7,5 hp – en befintlig kurs vid IGV),  
2. Klimatstudier 7,5 hp (en ny kurs som ska utformas i samarbete med 
Bolincentret för klimatforskning) 
3. Antropocen 15 hp (en ny kurs som ska utformas av Institutionen för 
miljövetenskap).  
 
Under termin 2 kommer de flesta studenter läsa valbara klimatinriktade 
kurser inom sitt ämne och under termin 3 och 4 kommer studenter göra 
ett självständigt arbete (30, 45 eller 60 hp). 
 
Förslag; byta namn till ’Klimatstudier’. Föreslaget namn bifölls. 

7) STÖD FÖR GEOFORUM 2021 Vi har gett stöd om 15 000 genom åren. Ska vi ge ett stöd om 15 000 
även i år till GEOFORUM? 
 
Styrelsen beslutade enligt ovan förslag. 

8) ÖVRIGA FRÅGOR Utbildning tillsammans med NG 



Iain Pitcairn gav en uppdatering om samkörning med vår utbildning med 
NG. Richard Gyllencreutz har tillsammans med Jerker Jarsjö (NG) fått 
ett uppdrag att utreda hur vi ska gå framåt med vår gemensamma 
utbildning och det kommer också ha implikationer för vår egen 
utbildning (G3). 
 
Vi behöver också få ett bra insteg från hemsidan på SU om våra 
utbildningar. 
 
Återbetalning medel för underprestation 
Återbetalning av underprestation är inte helt klart än. Enligt Alasdair 
kommer dock summan inte vara hela det underskott vi har inom våra 
ordinarie kurser utan kommer vara lägre med de regler vi har idag. 
 
Alasdair lämnade mötet. 

9) ÖVRIG INFORMATION 

 

  
BUDGETARBETET Viktoria berättade om budgetarbetet 2021. 

ANSTÄLLNING SIL  Efter att vi har haft för många ska-krav i 
kvalifikationerna för anställningen har det 
blivit för få kvalificerade som uppfyller 
alla kraven. Det har gjort att vi kommer 
utlysa tjänsten igen med färre krav. 

PAUL EVINS SOM 
ADJUNGERAD LÄRARE 

Vi har planerat framtiden vad gäller 
kurser för Paul. För att ha kontinuitet i 
kurserna har därför beslutet fattats att 
förlänga hans anställning som adjungerad 
lärare. 

ANTAGNINGSTAL VT 21 Magnus gick igenom de antagningstal vi 
har till vårens kurser. Elisabeth 
kommenterade många av siffrorna. 

VERKSTAD INOM 
FAKULTETEN 

Fakulteten har nu beslutat att 
centralverkstaden ska ligga i Albano 
(fysik). Vår verkstad fortsätter som förut 
men kommer vara en del av den ’core 
facility’ som alla verkstäder tillsammans 
bildar. Externa uppdrag kommer bara att 
kunna göras vid vår verkstad i mån av tid. 

VALRESULTAT VAL 
TILL IS PERIODEN 
2021-2023 

Lärare/forskare, ordinarie ledamöter 
Malin Kylander, marin geologi 
Volker Brüchert, geokemi 
Victoria Pease , geologi 
Helen Coxall 
Richard Gyllencreutz 
 
Suppleanter 
Agatha deBoer 
Alasdair Skelton 
 
TA, ordinarie ledamöter 
Viktoria Arwinge 
Elin Tollefsen 
 
Suppleant 
Elisabeth Däcker 
 
Studentrepresentation kommer vi att få 
via GÄR och vårt eget doktorandråd. 

 

10) AVSLUTANDE Magnus tackade den nuvarande styrelsen för sitt arbete den gångna 
perioden. 
 



 
Mötet förklarades avslutat. 

 
 
 
Ordförande för mötet och vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
Carl-Magnus Mörth     Iain Pitcairn 

Carl-Magnus Morth


