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Mødedato: 2. marts 2021
Mødested: Microsoft Teams
Mødeemne: BIOS Ledelsesmøde
Deltagere: Ole Hertel, Mikkel Tamstorf, John Jensen, Flemming Skov, Helene Nyegaard hvid og Theresa Elias (referent)
Mødeleder: Flemming

1. Godkendelse af dagsorden v. Ole
Dagsorden er godkendt.
2. Status for økonomiprocessen efter formidling til instituttet v. Ole
Ole kontakter Tania fra HR for at vende vigtige datoer i økonomiprocessen.
3. Skal vi indføre tidsbegrænsning på repræsentanter i udvalg (som
LSU/AMO)? v. Ole
Ledelsen er positive overfor en generel rotation i udvalgene, og dermed en
tidsbegrænsning for hvor længe man kan sidde i et udvalg ad gangen.
Theresa laver, jf. kommissorierne, en oversigt over reglerne for medlemmer,
varigheden af deres medlemskab, mm. til brug for ledelsen.
Det besluttes, at man højst kan sidde i et udvalg 2 år ad gangen. Denne
beslutning sørger Theresa for at formidle til formænd og sekretærer i
udvalgene.
4. Personale-/arbejdsmiljø (herunder Corona-situationen og håndteringen heraf for at sikre ensartethed på tværs) v. Ole
Vi afventer resultaterne af Corona-APV’en. Herefter kan vi bearbejde data,
reflektere over dem, samt håndtere eventuelle problemstillinger.
Ole skal på tjenestestedsmøderne have et fast punkt, hvor han kan formidle
nyt fra fakultetet og fakultetsledelsen. Det er endnu uspecificeret med hvilken
kadence, han skal deltage på møderne.
5. Administration v. Helene
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Der opleves tekniske problemer i forbindelse med ferie. Der skal nyt varsel
ud. Helene får koordineret hvordan, og hvornår det skal ud.
Mobilice-forløbet: Dette handler om, at de administrative medarbejdere
på tværs af Nat og Tech skal arbejde mere sammen. Forløbet er færdigt, og
styregruppen er nu blevet til en koordineringsgruppe, hvor Helene sidder
med. Ved større initiativer skal vi, når relevant, arbejde mere sammen, f.eks.
medarbejdere fra IT, sekretærer mv.
Der skal endvidere laves organisationsdiagrammer.
6. Nyt fra tjenestestederne (sektioner, sekretariat, andet)? v. VL og Helene
Vandskade i Silkeborg: Det skal nu afklares hvad og hvor meget, der
bygningsmæssigt skal udbedres.
7. Stillinger i proces
Der var ikke behov for yderligere gennemgang.
8. Evt.
Der var ikke yderligere emner til drøftelse.

