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$14 Utseende avjusteringsperson
Helena Filipsson utses till justeringsperson.

$15 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

$16 Föregåendeprotokoll
Bilaga $16 - Protokoll2020-03-23
Föregående protokoll fastställs.

$ 17 CECs framtida organisation och ledning
Bilaga $ 17a - Förändring av CECs ledning
Bilaga S I 7b - Information CEC styrels e 200514

Fakultetens översyn har följts av att fakulteten vill se en ftirnyelse av CECs ledning:
prefektuppdrag, delegationsordning, uppdrag och budgetförstärkningar kopplat till detta.
Föreståndaren har fått i uppdrag att återkomma med förslag. Parallellt pågår utredningar
av organisationerna ftir Hållbarhetsforum och ICOS. Parallellt pågår även arbete med
lokalplan ftjr framtiden.

I korthet innebär det forslag som nu presenterats för fakulteten:
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En mindre men arbetande styrelse som leds av en ordforande som inte är
foreståndaren och fakulteten representeras. Henrik Smith föreslagen som
ordforande, och kan tänka sig detta om resurserna kopplade till uppdraget är

tillräckliga. I förslaget ligger att ta störe ansvar for fakultetens
hållbarhetsarbete.
Som ny föreståndare för CBC fiireslås Per Persson. Skall stödjas av f'ra
biträdande foreståndare med tydligt och brett ansvar. Förslag:

- Katarina Hedlund: utbildning, både GU och FU
- Yann Clough: forskning, forskningsutveckling samt rapportering fr

BECC o MERGE
- Anna Ekberg: samverkan, ny roll och fijrstärkning av samverksamheten,

där CEC kan ge tydligast stöd till resten av fakulteten
- Natascha Kljun: infrastruktur, inkl ICOS

Ledningsgrupp mindre och exekutiv.

Jämfört med idag får de biträdande föreståndarna tyngre roller. Krävs komplettering jfr
med idag med koppling till andra verksamheter vid LU som idag delvis finns i
Ledningsgrupp. Det är tänkt att även ordforande ska delta i Ledningsgrupp i en

rådgivande roll.

Förslaget kräver direkta resurser for att genomföra ledningsorganisationen inklusive
förändrad placering av kritisk personal. Dessutom utökad basfinansiering,
doktorandprogram, funktionsansvariga. På sikt även stärkt akademisk bas,

utbildningsprogram och ltterligare ökning av funktionsansvar.

En diskussion förs.
Styrelsen bifaller det presenterade forslaget.
Föreståndaren återkommer vid kommande möten

$ l8 Långtidsbudget
Bilaga $ I 8 - Långtidsbudget
Jämfört med budget vid bokslut, dvs presentation på foregående möte. CEC har en

generell Coronaeffekt som till viss del återhämtas 2021,till stor del försenade
rekryteringar.

Styrelsen godkänner redogörelsen av långtidsbudget och myndighetskapital.

$19 RQ20 - erfarenheter från panelbesöken.

RQ20 är en LUs research quality evaluation, genomgång av LUs samlade forskning som

sker samtidigt över hela LU under 2020. UoA är Unit of assesment, grupp med
forskning inom visst ämnesområde som skapat endast for RQ20, dvs motsvarar inte
alltid institutioner/avdelnin garlforskargrupper.

CEC är nämhd i flera sammanhang i positiva ordalag, men en brist iRQ20 är att
verksamheterna är beskrivna utifrån UoA vilka är ad hoc sammansatta. Panelerna saknar
beskrivning av hur verksamheten organiserad och vem ska de ge råd till.

Fakultetsledningar har nämnt CEC som exempel på samverkan m omgivande samhället,

och i allmänt positiva ordalag.

Föreståndaren återkommer vid nästa möte då rapporterna finns, mål att göra en

sammanställning till styrelsen, skapa en blid och visa på de slutsatser som är relevanta.
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$20 Corona-effekter och -anpassningar.
Mycket ställs in eller skuts på framtiden, men BECC-MERGE-konferens genomfordes
online med ca 90 deltagare inklusive en del internationella. Rekryteringar ftirsenas
mycket, utomeuropeiska personer kan inte resa in i Sverige, men måste infinna sig på
plats for att kunna påbörja anställningen. Hållbarhetsforum planerar genomftira en del
evenemang online som ersättning ftir Hållbarhetsveckan.

Grundutbildningen har med kort varsel gjort en övergång till online, inom CEC endast
två kurser. Lärarna ska ha en stor eloge som sjösatte på kort tid. Enkät genomford på
naturgeografi: gått bra rent tekniskt men är tråkigt. Nu väntar vi på besked om
höstterminen från rektor. Det finns möjlighet ge dispens ftir exempelvis ftiltarbete,
förlänga termin, genomföra i mindre grupper eller byta lokal.

Två introduktionsterminer startas på LU, en med fokus på hållbarhet där CEC kan få
ansvar för kursen.

Det är en generell utmaning att hjälpa forskare i början av sin karriär bygga nätverk.
Seniora kollegor tänka kring introduktion, då det informella fallit bort.

ICOS mätningar växthusgaser visar att de minskar i Coronatider, syns tydligt i städer.

$21 Övrig information till styrelsen
LUNARC (stordatorcentrum) behöver ersätta nuvarande dator forsöka få pengar t detta
från LU. MERGE och andra som använder tjänsterna ombeds därftjr Slla i enkät som
visar på detta.

Föreståndaren ska kontakta fakulteten och återkomma med besked angående hur
nedskärning i ICOS budget ska fordelas internt.

522 Övriga punkter
Inga övriga punkter

$23 Höstenssammanträdesdatum:
1019,l9ll0 och23lll
Tid: kl 13:00-16:00
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