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administrativ chef, seketerare
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$25 Utseende av j usteringsperson
Erik Swietlicki utses till justeringsperson.

$26 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

s27 Föregående protokoll
Bilaga $27 - Protokoll2020-05-14
Kommentarer: ny organisation som presenterades i $17, det pågår diskussioner samt utredning om
ICOS vilket kan påverka de namn som nämndes där. RQ20 rapporter ännu inte sammanställda.
ICOS slutliga budget, awaktar utredning.

Protokollet fastställs.

$28 CECs framtida organisation och ledning
Inform ati on o c h dis kus s i on
Bilaga $28a - Föreskifter CEC from 210101
Bilaga $28b - PM Climate-KICatLU

Posiadress Sölvegatan 37 , 223 62 Lund Hämtställe 50 Besöksadress Ekologihuset, Sölvegatan g7 Telefon 046-222 OOOO

Fax 046-222 4206 E-post



2

CEC
Ny'tt namn visar på ett bättre sätt att vi integrerar olika delar. Föreskrifterna utgör en bra
plattform för att utveckla verksamheten och en ökad tydlighet. Styrelsen blir mindre och ska
arbeta mer effektivt och med extern och intern samverkan. Som en konsekvens krävs andra former
för samarbete med institutioner,
Det sker en uppdelning av rollerna som ordförande och föreståndare, där ordförande inte ska ha
en verkställande roll. Föreståndare adjungerad i styrelsen ftir koppling.
Alla på CEC behöver ha en tydlig chef, därfiir dela upp verksamheten med rimligt antal anställda
under varje chef, Samtidigt måste varje del av verksamheten ha en tydlig ingång i ledningen. Det
ligger till grund för det förslag som nu diskuteras.
Fakultetens arbetsordning har inte ändrats, Fakultetsrepresentant i styrelsen förekommer inte i
institutionsstyrelser, men i nägra andra verksamheter.
Studenterna kommer även fortsättningsvis att kunna ha suppleanter i styrelser, men inte övriga
ledamöter.
Studenter önskar starkare koppling till CEC i sin utbildning. Borde tidigt få information om vilken
verksamhet som bedrivs.
Namnet "Miljö- och klimatvetenskap" förtydligar att även klimatfrågor ingår. Inte konkurrerande
till andra institutioner. I uppdraget ingår att stödja miljö- och klimatarbete på andra institutioner.
Inom utbildning är detta väldigt uttalat och de flesta kurser är i samarbete med andra institutioner.
Uppdraget växer, men inte budget. Fler personer utan stark koppling till CEC, men
kärnverksamheten växer inte. Kortsiktigt används nätverksmedel/myndighetskapital för att
upprätthålla delar av verksamheten, inte hållbart. När styrelsen krymps blir funktionsansvariga
viktigare, kan till viss del kompensera. Nu även utökat ansvar för CEC.

Hållbarhetsforum
Uppdrag från och rapporterar t rektor. Hittills 3-årsmandat, översyn har lett fram till
permanentande och utökat uppdrag inkl utbildning (nytt) och därmed en dubblad budget.
Utbildning innebär GU+FU. Budgetförstärkning riktad mot utbildningsfrågor och
studentmedarbetare.
Studenternas utvidgade roll diskuteras i nuläget med studenterna.
Namnet inte så spännande, och kan vara betjänt av en nystart inom LU.
Det finns full uppslutning bakom utredning från IIIEE och LUCSUS genom deras medverkan i
densamma. CEC samverkar med båda, och samarbeten krävs för att lösa de stora frågorna och få
del av externa medel.

Climate-KIC
Ökad tu-intern budget och fortsätter tom2024, EITs budget minskad och projektmöjligheter
förändras. Utveckling mot att arbetare med innovation i bredare kontext; utbildning, externa
aktörer och forskningsprojekt.

Skillnader mellan Hållbarhetsforum och Climate-KlC: Hållbarhetsforum LU-internt arbeta med
hela spektret av hållbarhetsfrågor utbildning, forskning och samverkan. Climate-KlC grundad i
EU-finansiering styrs av de villkor som KIC sätter upp, utnyttja forskning i innovationer, i vidare
mening även utbildning och samverkan. Finns överlapp i vad man kan göra, synergieffekter, men
rapporterar helt olika. Risk otydligt vid kommunikation. Båda verksamheterna är relativt okända
inom LU. Går det att samla dem båda under ett tak?

Utredning om lärosätenas innovationsarbete
https://www.regeringen.se/4a9415/contentassets/77l45fac2a4c4a00bc55fb7ecbf67d4f/innovation-
som-drivkraft --fran-forskning-till-nytta-sou-20205 9.pdf

ICOS
Strukluren för ICOS ledning kommer att förändras. Detta påverkar hur ledningen av ICOS
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Sweden och samarbetet mellan partneruniversitet ska se ut, Detta påverkar rollen för ICOS
koordinator och en central roll för en formell stämma som består av representanter för
partneruniversiteten. En slutrapport kommer snart. Där inkluderas även hur ICOS inom LU ska
hanteras.

$2e Ekonomiskt utfall och prognos tertial2
Information
Bilaga $29 - Ekonomiskt utfall och prognos tertial2 2020

Totalt 4,5 mnkr differens mot helårsbudget, varav 4 mnkr inom forskning, Utbildningen har ökade
intäkter, kostnader släpar efter. Forskning har ökning i externa bidrag och uppdrag, kostnader
släpar efter och ofijrbrukade bidrag växer. Många projekt försenade pga Corona, relaytering
försvårat. Uppdrag beror på väl utvecklad samverkan med myndigheter, men kräver ofta
medfinansiering vilken är knepig pga liten bas. Externa bidrag erhålls i konkurrens.
Drift lägre än budget pga Corona inställda evenemang och resor.
Ev kommer vissa lärare vid CEC få kompensation pga Corona, detta utreds just nu.
N-fak tar inte ut egen avgift pga överskjutande MK, men reklors avgift slår igenom,

När planeras ny utlysning av doktorander? Fakulteten har inte beviljat ökad finansiering, men
diskussionerna fortsätter.

Styrelsen godkänner föreståndarens redogörelse.

$30 Övrig information till styrelsen
RQ20 UoA lämnar kommentarer till panelerna rapporter just nu.
Syntes t SMHI o NVV samtidigt arbeta med klimat och biologisk mångfald, konflikter och
synergier. Stort genomslag och når flera hundra avnämare i Sverige.
Forskningsproppen november, möte 30/11. Stor ökning anslag till VR, men även en del direkt till
lärosäten. Sannolikt stor del av dessa till lärosäten med låg tilldelning.

Uppdatering av allmän studieplan pga ny etikkurs, borde ha kommit upp på styrelsen idag. Ska in
till fakultet på torsdag. Föreståndaren undersöker.

$31 Övriga punkter

$32 Styrelsens sista sammanträde är den 231 1 I kl I 3 :00- I 6 :00

$33 Mötet avslutas

Vid protokollet Justeras

HenrikKarin Hofuendahl

Erik Swietlicki


