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Plats och tid: 
 

Mikrobiologens mötesrum 2228, GC, Uppsala,  
torsdag den 9:e september 2010, kl. 09.00-11.00 

 
   
Ledamöter 
 

  

Andersson, Inger 
Cederlund, Harald 
Eriksson, Anders 
Finlay, Roger 
Guss, Bengt 
Jonsson, Mathias 
Lundkvist, Anneli 
Stenlid, Jan 
Sternesjö, Åse 
Wall, Lotta 

prefekt (molbio) 
koordinator 
planeringshandläggare 
föreståndare 
prefekt (mikro) 
intendent  
SACO 
prefekt (mykopat) 
prefekt (lmv) 
ST 

 
sekreterare 
 
ordförande  
 
 
 
 
 
 
 

Frånvarande: 
Kessler, Vadim 
Sundberg, Eva 
 

 
prefekt (kemi) 
prefekt (vbsg) 

 

   
   
Föredragande under respektive punkt. 
 

 

 

§1 
 
Roger fungerade som mötets ordförande och Harald 
som mötets sekreterare.  
 
Ojusterade protokoll från intendenturråden kommer att 
skickas via e-post till intendenturrådets ledamöter efter 
upprättande och av föreståndaren justerade protokoll 
görs tillgängliga via BioC:s hemsida och/eller på den 
för SLU gemensamma sidan för protokoll. 
 
Beslut: 

 
Att Anders undersöker möjligheten att ge Harald och 
Mathias behörighet att lägga ut protokoll via SLU:s 
centrala system. 
 
Att intendenturrådet i praktiken ersätter styrgruppen för 
BioC. Om så önskas kan dock frågor rörande 
intendenturens ansvarsområden läggas först och mer 
strategiska/forskningsrelaterade frågor läggas sist på 
dagordningarna för kommande möten så att de senare 
diskussionerna kan tas i en mindre grupp. 
 

 Mötesformalia 
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§2 
 
Diskuterades kandidater till posten som biträdande 
föreståndare. 
 
Beslut: 
 
Att utse Eva Sundberg till biträdande föreståndare för 
BioCentrums intendenturråd. 
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 

 Biträdande föreståndare 

§3 
 
Diskuterades vilka som ska vara formella ersättare för 
de ordinarie ledamöterna. 
 
Stefan Knight kommer fungera som ersättare för Inger 
Andersson och Jana Pickova blir ersättare för Åse 
Sternesjö. För övriga institutioner är inte ersättare 
formellt utsedda ännu. 
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 

 Ersättare 

§4 
 
Diskuterades intendentens roll och ansvarsområden. 
Den allmänna uppfattningen var att detta kommer att ge 
sig framöver. Hittills har Mathias blivit inblandad bl.a. i 
framtagandet av lås- och passersystem och diskuterat 
flyttorganisationen och säkerhet i samband med flytten 
med Bo Blixt.  
 
Föredragande: Roger Finlay/Mathias Jonsson 
 
 

 Intendentens roll och 
ansvarsområden 

§5  
 
Diskuterades fortbildning för intendenten. Mathias 
föreslog en utbildning som brandskyddskoordinator (ca 
1 vecka; kostnad 20 kkr) och en ”brandfarliga varor - 
föreståndare” (några dagar; kostnad 10 kkr) som 
lämplig fortbildning. Mathias kommer att äska medel 
hos SLU för kompetensutveckling. 
 
Han kommer också att träffa intendenten för Blåsenhus 
(Pedagogicum på UU) för att utbyta erfarenheter.  
 

 Fortbildning för 
intendenten 
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Beslut: 
 
Att tillstyrka att Mathias genomgår de föreslagna 
brandskyddsutbildningarna någon gång under hösten. 
 
Att Harald undersöker med Agneta Melin om det är 
lämpligt med någon fortbildning kopplat till 
miljöcertifieringen av SLU (t.ex. miljörevision). 
 
Föredragande: Mathias Jonsson 
 
 
§6 
 
Enligt fakultetens instruktion ska föreståndaren ersättas 
i en utsträckning som motsvarar uppdragets omfattning. 
Roger hade lite svårt att uppskatta exakt hur mycket det 
kan röra sig om. Han för en dialog med dekanus som är 
den som beslutar om ersättningsnivån – institutionerna 
står dock för kostnaden. 
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 

 Arvode till 
föreståndaren 

§7  
 
Enligt fakultetens instruktion skall verksamhetsplanen 
för intendenturrådet godkännas av fakultetsnämnden. 
En sådan kan dock förmodligen vara ganska summarisk 
för 2011. 
 
Diskuterades vilka frågor intendenturrådet kommer att 
sysselsätta sig med under 2011 (och under hösten 
2010): 
 

• Flytten, organisationen och informationen kring 
denna. 

• Planering av 
invigningsceremoni/inflyttningsfest 

• Profilering av BioCentrum 
• Internat – för teknisk och administrativ 
personal. Förmodligen någon gång under tidiga 
våren. 

• Diskussion om gemensamma ansökningar 
• Finansiering av utrustning 
• Vetenskapliga symposier och dylika evenemang  

 
Beslut:  
 

 Verksamhetsplan för 
2011 
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Att verksamhetsplanen för 2011 diskuteras vidare vid 
nästa intendenturrådsmöte.  
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 
§8 
 
Konstaterades att det är svårt att i dagsläget upprätta en 
budget för intendenturrådet eftersom det är svårt att 
uppskatta omfattningen på flera av de tjänster som ska 
köpas in.  
 
När det gäller kostnadsfördelningen mellan 
institutionerna så kan det bli nödvändigt att använda 
olika fördelningsmodeller beroende på hur olika 
tjänster utnyttjas.  
 
Anders ansåg att det vore lämpligt att Roger och 
Mathias vid tillfälle sätter sig ned med Anna-Carin 
Öfverström (fakultetsekonom) för att diskutera olika 
fördelningsmodeller. 
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 

 Budget för 
intendenturen/Kostnads-
fördelning mellan 
institutionerna 

§9 
 
Diskuterades BioCentrumaktiviteter under hösten. 
 
Beslut: 
 
Att det om möjligt anordnas en halvdag med 
kombinerade visningar och provsittning av de nya 
möblerna. (Gärna med någon form av utfodring.) Hur 
och när detta organiseras bäst undersöks vidare av 
Harald. 
 
Att det anordnas en halvdag med föredrag om forskning 
inom BioCentrum, med möjlighet till postervisning och 
som avslutas med buffé någon gång under November. 
 
Att Harald undersöker när loftet är ledigt och föreslår 
datum utifrån det. 
 
Att prefekterna föreslår två talare (från de egna 
institutionerna) till Roger Finlay senast i slutet av 
september. Dagen har inget tema – men föredragen får 
gärna höra till potentiella samarbets- eller 
profilområden för BioCentrum. 

 BioCentrum-evenemang 
under hösten 
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Föredragande: Roger Finlay/Harald Cederlund 
 
§ 10 
 
Diskuterades möjligheten att ha med sig hund in i 
BioCentrum. 
 
Beslut: 

 
Att hundar inte kommer att vara tillåtna. 
 
Föredragande: Lotta Wall 
 
 
Roger hade blivit intervjuad av en person från SLU:s 
informationsavdelning utan att vara medveten om att 
det hela var för en annonsbilaga till UNT som SLU och 
Akademiska Hus gemensamt finansierar.  
 
Den ursprungstext som Roger gav ifrån sig blev mycket 
omarbetad och alla uppgifter om höga kostnader för 
institutionerna ströks. I synnerhet rubriken på 
slutversionen ”BioCentrum får fytotron i världsklass” 
(ändrad från ”Forskning kräver anslag och utrustning”) 
ogillades av intendenturrådet. 
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 
Anders väckte frågan om behovet av ekonomiskt-
administrativt stöd för intendenten. Intendenturrådet 
ansåg det troligt att detta behov kan tillgodoses med 
hjälp av befintlig personal inom BioCentrum  
 
Föredragande: Anders Eriksson 
 
 
Roger, som sitter som ordförande i valberedningen 
informerade om arbetet med att ta fram tre stycken 
lärarrepresentanter till SLU:s styrelse. 
 
Föredragande: Roger Finlay 
 
 
 
 
 
 
 

 Övriga frågor: 
 
Hundar i BioCentrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju med Roger för 
annonsbilaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA-stöd för intendenten 
 
 
 
 
 
 
 
Val till SLU:s styrelse 
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Kommande mötestider för intendenturrådet bokades in: 
 
den 11/10 kl. 09-11 
den 3/11 kl. 09-11 
den 10/12 kl. 09-11 (alternativt den 13/12 kl. 09-11)) 
 

Nästkommande möten 
 
 

 
 
 
 
Vid Protokollet 
 
 
 
Harald Cederlund 
 
 
Justerat 
 
 
 
Roger Finlay 

  

 


