
 
Protokoll, styrelsemöte 3-2021 

2021-04-20 
INSTITUTIONSSTYRELSESAMMANTRÄDE 
INSTITUTIONEN FÖR GEOLOGISKA VETENSKAPER 
Tid och plats: tisdagen den 20 april, klockan 13.00, Zoom-möte 
Ordinarie institutionsstyrelseledamöter: Prefekt Carl-Magnus Mörth (ordf.), stf prefekt Iain 
Pitcairn, docent Malin Kylander, docent Volker Brüchert, prof Victoria Pease, docent Helen 
Coxall, univlekt Richard Gyllencreutz, forskarstud Eleonor Ryberg, administrativ chef Viktoria 
Arwinge, laboratorieingenjör Elin Tollefsen samt studentrepresentant Ola Norén. 
Suppleanter: Prof Alasdair Skelton, docent Agatha de Boer, studiesamordnare Elisabeth 
Däcker, forskarstud Paulina Nordfeldt samt studentrepresentant som just nu är vakant. 
Understrukna närvarande på mötet. 
ÄRENDEN 

1) MÖTETS ÖPPNANDE Mötet förklarades öppnat. 

2) VAL AV 

JUSTERINGSPERSON 

Till justeringsperson valdes Richard Gyllencreutz. 

3) FASTSTÄLLANDE AV 

DAGORDNING 

Dagordningen fastställdes och beslutade att adjungera Carina Johansson 
till mötet. 

4) ANMÄLAN AV PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 2021-02-11 

Protokollet från den 9 mars 2021 anmäldes. 

5) ’HALF-TERM ASSESSMENT’ Det nu andra gången som styrelsen behandlar förslaget. Små ändringar har 
införts sedan förra gången dokumentet diskuterades. 
 
Styrelsen ställer sig bakom förslaget. Förslaget gäller från och med nu och 
de doktorander som började före detta beslut och som är nära halvtid 
måste behandlas varsamt/flexibelt och det ska avgöras från fall till fall vad 
som är den bästa lösningen. 

6) KURSLITTERATURLISTA Vi måste varje år fastställa kurslitteratur för våra kurser. Förslaget är den 
lista som bilagts dagordningen. 
 
Styrelsen beslutade att bordlägga förslaget. 

7) PROGRAMRÅD Enligt riktlinjer från vår fakultet ska det finnas programråd för att sköta 
utbildningar som delas mellan institutioner men att också program som 
inte delas med andra bör ha det. 
 
Styrelsen beslutade som följer; 
 
a) Programrådet inom Bolincentrets master/klimat och dess 
sammansättning/organisation delegeras till Bolincentret. 
 
b) Styrelsen ställer sig bakom förslaget från institutionen för naturgeografi 
och tillförde ytterligare namn till programrådet för geovetenskap; 
 
Förslag från institutionen för naturgeografi 
Ordförande: Richard Gyllencreutz IGV 
Vice ordförande: Gustaf Hugelius NG  



Ledamot: Sara Cousins 
Ledamot: Margareta Hansson 
Ledamot: Peter Jansson 
 
Från institutionen för geologiska vetenskaper 
Richard Gyllencreutz 
Alasdair Skelton 
Iain Pitcairn  
Det delegerades till prefekt att föreslå en tredje person vid ett senare 
tillfälle. 
 
Styrelse förordade också att programrådet ska kunna adjungera någon från 
näringslivet när så behövs. 
 
c) Internt programråd 
 
Ordförande ställföreträdande prefekt 
Ämnesföreträdarna (marin geologi, geokemi, geologi) 
Studierektor grundutbildningen 
Studierektor mastersutbildningen 
Studiesamordnare 
Studentrepresentant 
 
Inrätta ett AU som är beredande för vårt eget interna programråd; 
Ställföreträdande prefekt 
Studierektor grundutbildningen 
Studierektor mastersutbildningen 
Studiesamordnare 
Studentrepresentant 

 
8) ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor. 

9) ÖVRIG INFORMATION Carina Johansson visade en presentation om hur miljöhandlingsplanen för 
vår institution ser ut. 
 
Efter en kortare diskussion beslutades att programrådet delegeras att få 
information om och ges möjlighet att i samråd med kursansvarig diskutera 
’långväga resor’ inom våra kurser. 
 
Alasdair Skelton och Victoria Pease lämnade mötet. 
 
Nästa styrelsemöte är den 1 juni kl 13. 

10) MÖTETS AVSLUTANDE Mötet förklarades avslutat 

 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
 
Carl-Magnus Mörth    Richard Gyllencreutz 

Carl-Magnus Morth


