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Protokoll, styrelsemöte 6-2021 

2021-12-09 
INSTITUTIONSSTYRELSESAMMANTRÄDE 
INSTITUTIONEN FÖR GEOLOGISKA VETENSKAPER 
Tid och plats: torsdagen den 9 december, klockan 13.00, Zoom-möte 
Ordinarie institutionsstyrelseledamöter: Prefekt Carl-Magnus Mörth (ordförande), stf 
prefekt Helen Coxall, docent Malin Kylander, docent Volker Brüchert, prof. Victoria Pease, 
docent Agatha de Boer, universitetssektor Richard Gyllencreutz, forskarstuderande Eleonor 
Ryberg, administrativ chef Viktoria Arwinge, laboratorieingenjör Elin Tollefsen samt 
studentrepresentant Ola Norén. 
Suppleanter: Prof Alasdair Skelton, docent Iain Pitcairn, studiesamordnare Elisabeth 
Däcker, forskarstuderande Paulina Nordfeldt samt studentrepresentant som just nu är 
vakant. 
Genomstrukna frånvarande på mötet. I och med att docent Malin Kylander var frånvarande 
gick Prof Alasdair Skelton in som ordinarie ledamot på mötet. 
ÄRENDEN 
1) MÖTETS ÖPPNANDE Mötet förklarades öppnat. 

2) VAL AV JUSTERINGSPERSON Till justeringsperson valdes Elin Tollefsen. 

3) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

 

Dagordningen fastställdes med två tillägg, punkt 7 och 
punkt 8.  
 
Punkt 7, ’Annonsering av våra nya program i media’ 
och punkt 8 ’Förlängning av gästprofessur för Prof. 
Don Porcelli, Oxford University’. 
 
De beslutades också att adjungera Carina Johansson till 
mötet för punkt 5. 

4) ANMÄLAN AV PROTOKOLL (BILAGA 1) 

STYRELSEMÖTE 2021-09-21 

Protokollet från 21 september anmäldes. 

5) MILJÖHANDLINGSPLAN FÖR 2022 

(BILAGA 2) 

Efter föredragning om miljöhandlingsplanen av Carina 
Johansson och diskussion beslutades att fastställa 
miljöhandlingsplanen. Miljögruppen planerar ett 
Klimat-forum för alla anställda på IGV. Förslag till 
datum är 10 eller 11 februari 2022. 
 
Carina Johansson lämnade mötet. 

6) ANTAGNING TILL FORSKAR-

UTBILDNINGEN (BILAGA 3) 

Efter diskussion beslutades att anta Ernst Jonsson som 
forskarstuderande under förutsättning att ytterligare en 
handledare läggs till i ISP (individuella studieplanen) 
eftersom expertis inom ämnet saknas på institutionen 
med docentkompetens. 
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7) STÖD FÖR ATT ANNONSERA VÅRA 

PROGRAM I MEDIA 

Efter en längre diskussion fattades beslutet att 
programrådet har uppdraget att utforma och genomföra 
förslag för marknadsföring av våra program. De tilldelas 
ett budgettak om 500 000 kr. 

8) GÄSTPROFESSOR FÖR DON PORCELLI Institutionen har haft Don Porcelli som gästprofessor 
2019-2022 där den planerade verksamheten med honom 
omintetgjordes i och med pandemin.  Styrelsen 
beslutade att ansöka till fakulteten om en förlängning 
2022-2024. 

9) PER CAPSULAM BESLUT 21 NOVEMBER 

2021 OM INDRAGNING AV 

HANDLEDNING OCH ANDRA RESURSER 

(BILAGA 4) 

Beslut om indragning av handledning och andra resurser 
för doktorand fattades via ett per capsulam beslut (mejl). 
Förlag till beslut i mejl var formulerat som följer; 
’Institutionsstyrelsen beslutar att det finns grund för 
indragning av handledning och andra resurser för 
doktorand och överlämnar ärendet till 
områdeskansliet’. 
 
Doktoranden som avses ovan är Björn Morén. I bilaga 4 
är hela ärendet sammanfattat. 

10) ÖVRIGA FRÅGOR Styrelsen anser att det måste finnas ett digitalt mötesrum 
på institutionen så att s k hybridmöten fungerar bra. Vårt 
mötesrum Baltica måste utrustas för detta ändamål. 
 
Styrelsen önskade också en bättre kamera och bättre ljud 
i William-Olsson salen för att bättre kunna möjliggöra 
disputationer och större möten digitalt. Den gamla 
kameran och mikrofonen i William-Olsson salen ska 
flyttas till ett av de mindre undervisningsrummen. 

11) ÖVRIG INFORMATION Nya regler vad gäller post-doktorsanställningar. 
Postdoktorer kan nu vara anställda i upp till tre år och 
tillåts att undervisa (maximalt 20% av tiden). 
 
Nytt avtal om tidsbegränsad anställning där nu ett år blir 
gränsen för sådan anställning istället för två år som det 
varit tidigare.   

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
                                                                                                 
 
Carl-Magnus Mörth    Elin Tollefsen 


