
Protokoll fört vid sammanträde  
med styrelsen för Institutionen för biokemi 
och biofysik  
2021-05-27 kl. 13.00 – 13:52 (Zoom-möte) 

 

Närvarande ledamöter: Martin Högbom (ordförande), Christian Broberger, Daniel Daley, David Drew, 
Arne Elofsson, Einar Hallberg, Pia Harryson, My Jegenberg, Ylva Johansson, Ville Kaila, Bo 
Lundgren, Marie Lycksell, Filip Malec, Henrietta Nielsen, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Pia 
Ädelroth 

Övriga: Ann Nielsen, Karin Häggbom Sandberg (mötessekreterare) 

 

Ärendelista: 

1. Val av justeringsperson David Drew valdes till justeringsperson. 
 

2. Granskning av protokoll från 
föregående sammanträden 
 

Fel namn på Masterutbildningarna korrigeras i punkt 5 till: 
 
”Grundutbildningsgruppen: 
Fakulteten måste godkänna de tre programråd (för 
Mastersprogrammet i neurokemi med molekylärneurobiologi 
och Mastersprogrammet i biokemi med inriktning 
proteinkemi samt kandidatprogrammet i kemi) som DBB 
tidigare inrättat.  Detta pga att det blivit obligatoriskt att 
inrätta sådana på alla institutioner.” 
 
Protokollet godkändes med dessa korrigeringar. 
 

3. Godkännande av dagordning 
 

Dagordningen godkändes. 
 

4. Anmälningsärenden: a) Information: 
Dekanus påminner om de nya jävsreglerna som Rektor fattade 
beslut om tidigare i år och understryker vikten av korrekt 
hantering av dessa frågor. 
 
b) Coronapandemin: 
Se vidare punkt 4 d). 
 
c) Information från KSB/ON: 
 
Vårändringsbudgeten är klar. 
 
VR:s utredning om hur processen för strategisk profilering 
skall se ut skall vara klar 1 juni 2021.  
 
En arbetsgrupp har utsetts för att undersöka 
jämställdhetsmoment i ledarskapsutbildningar på området. 
 
En extern granskare skall undersöka SU:s processer och 
kriterier för befordran och docentutnämning. 
 
Ny föreståndare för SUCCeSS har utsetts: Aji Mathew, MMK. 
 



 
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) skall flytta till 
Humanvetenskapliga området. MMK har, som en följd av det, 
fått en förfrågan om intresse att ta över Kemilärarnas 
Resurscentrum (KRC). En arbetsgrupp har tillsatts för att 
utreda ärendet vidare. 
 
Arbetsutskottet är starkt restriktiva till att ge tillåtelse till 
embargo på avhandlingar då allmän tillgänglighet är en viktig 
princip för den offentliga granskningen.  
 
Anställningsprofilerna för de båda fakultetsgemensamma 
tjänsterna inom datadriven cell- och molekylärbiologi (DDLS) 
har godkänts av SciLifeLabs styrelse. 
 
d) Utbildningsfrågor: 
Beslut om undervisningen på SU under hösten med tanke på 
pandemin kommer att fattas inom kort. Eventuellt skulle det 
kunna det innebära att projektstudenter kan tas emot på campus 
under höstterminen. 
 

5. Uppdatering från arbetsgrupperna Inget att rapportera. 
 
 

6. Inköp av ny rotor till centrifug 
 

Infrastrukturgruppen rekommenderar att en ny rotor köps in för 
att ersätta den gamla i en av DBB:s centrifuger till en kostnad 
av 150 tkr, enligt bilaga 1. 
 
Styrelsen beslutade att en rotor skall köpas in.  
 

7. Elektronisk labbok 
 

Upphandlingen av elektronisk labbok (ELN) är nu avslutad 
och det blir LabArchives som kommer att användas, bilaga 2. 
 
Styrelsen beslutade om att målet är att institutionen skall stå 
för finansieringen av licenserna. En bra rutin skall tas fram för 
att hålla licenslistan uppdaterad så DBB inte behöver dras med 
onödiga kostnader. Vidare ombads Pål Stenmark att 
rapportera att DBB förväntar sig runt 100 användare vid 
uppstart och att ytterligare 100 användare ansluter sig om ett 
år. Styrelsen påpekade dock att dessa siffror endast är en 
uppskattning. Styrelsen bad även Pål fråga om det istället för 
individuella licenser går att få en institutionslicens. 
 
 

8. Ekonomi 
 

Ann Nielsen presenterade uppföljning t.o.m. april 2021, bilaga 
3. 
 

  
9. Antagning av doktorander Inga nya doktorander antogs. 

 
10. Ändringar av doktoranders ISP 
 

Fei Wu har ansökt om att byta forskarutbildningsämne från 
bioinformatik till biokemi pga att han bytt inriktning på sin 
forskning. Styrelsen beslutade att stödja hans ansökan. 
Ärendet förs vidare till sektionsdekan för beslut. 



 
Ärendet justerades omedelbart. 
 
 
Christoffer Mattsson Langseth har ansökt om att få lägga till 
Markus Hilscher (DBB) som biträdande handledare. Styrelsen 
beslutade godkänna tillägget och den nya ISP:n. 
 
 

11. Övriga frågor 
 

Prefekt och studierektor för forskarutbildningen handlägger 
skyndsamt doktorandernas ansökningar om förlängning pga 
Covid. Hittills har en ansökan skickats vidare för beslut till 
fakultetsdekan. Förlängningen i det fallet godkändes.  
 
Lokalerna på DBB har sagts upp förutom datasalen. Den 
kommer sägas upp under nästa vecka. 
 
Utredningen om hyreshöjningarna på SU skulle varit klar i 
april. Prefekt kontaktar kanslichefen på naturvetenskapliga 
fakulteten för besked om utredningen. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Karin Häggbom Sandberg 

 

 

Justeras 

 

 

 

Martin Högbom   David Drew 


