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De nya studentledamötema Timothy Williams, kis Ljungvist och Johanna Andersson hälsas

välkomna.

$37 Utseende av justeringsperson
Yvonne Persson utses till justeringsperson.

$38 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

$39 Föregåendeprotokoll
Bilaga $39 Protokoll 2019 -09 -l 6
De förslag som skulle framfiiras till fakulteten åir framforda, men svar kommer inte
forrän fakultetens översyn är inlämnad

$40 Verksamhetsplan2020
Bilaga $40 VP2020
Processen beskrivs. Styrelsen, personal och ledningsgrupp har varit involverade. Ny
struktur som siktar mot mål2030.
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Uppdraget fastställs av fakulteten och CEC ftirväntar sig är en föråindring efter att

fakultetens översyn är klar, därfor kvarstår tidigare uppdrag även2020.

Verksamhetsplanen är visioniir och offensiv, långtidsbudget i senare punkt kan få

konsekvenser för möjlighetema att genomföra denna.

Föreståndaren efterfrågar synpunkter från styrelsen.

Styrelsen efterfrågar prioritering av de ca 70 punkterna, och undrar om det är rimligt att

hinna med dem alla 2020. Föreståndaren påpekar att detta har gjorts och bedömer att

omfattningen är rimlig.
Efterfrågar tydligare koppling mellan utb och forskn på CEC, bör komma in redan i
kandidatprogrammet.
Styrelsen undrar om gränsdragmngen mellan SFOer, ICOS etc och CEC och CECs roll i
dessa verksamheter.
Styrelsen påpekar att skrivningar om samverkan med andra institutioner kan riskera

tolkas offensivt, viktigt att detta genomftirs "pä ettbra sätt" och att det framgår att det är

en win-win lösning för båda parter.

Förslag tydligare struktur, numrering och bokstäver genom hela dokumentet

Saknas en egen historiebeskrivning - hur och varför CEC varit irurovativa. Saknas även

en nulägesbeskrivning. Kan framgå i en box.
Avniimararbete - ambition? CEC är en kontaktväg in på LU '

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen med tillägg att föreståndaren ges i
uppdrag att:

o Förtydligastrukturen
o Bifoga en historie- och nulägesbeskrivning till verksamhetsplanen
o Formulera ett tillägg om hur stärka kopplingen mellan utbildning och forskning

på CEC.

$41 Budget 2020
Bilaga $41 Budget 2020

Budget 2020 visar på en omsättning kring 90 mnkr och resultatet uppskattas bli ett

underskott pä 6,5 mnkr. Omsättningen beräknas öka med ca 10 mnkr jämfort med 2019.

Grundutbildningsanslaget från fakulteten har ökat pga ny fordelningsmodell, samtidigt

ökar hyreskostnadema något. Netto är en förstiirkning, och grundutbildningen går

ungef?ir jämt upp.

Forskningsbudget: Under 2020 kommer en stor del av de bidrag som beviljades hösten

2018 att användas, vilket ökar kostnaderna generellt och personalkostnadema specifikt.

CECs kostnader för både doktorander och funktionsansvariga är högre en den riktade

tilldelning CEC erhåller från fakulteten. Beräknad inbetalning till reklor pga för högt

myndighetskapital är ca 1,1 mnkr 2020, vilken är fördelad på respektive
ko stnads ställe/aktivitet.

Budgeterat pålägg för indirekta kostnader och lokaler 2020 är 79,l4yo inom utbildning

och 34,0 o/o inom forskning, vilket är ungef?ir oforåindrat från 2019. Av detta utgör

3,0 5o/o lokalkostnader.

Styrelsen beslutar att anta den foreslagna budgeten fot 2020, efter föredragrung av

långtidsbudget i $42.

Punkten är omedelbart justerad.
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542 Långtidsbudget ochmyndighetskapital
Bilaga $42 Långtidsbudget 2020-2024

Punkten är omedelbart justerad.

$43 MERGEs styrelse 2020-2022
Bilaga $43 MERGEs styrelse 2020-2022

I de fall förändringar är kända över tid finns de med, i de fall de inte är kända är budget
ftir senare år en framskrirming av resultat året innan alternativt ett nollresultat.

Budget 2020-2022 visar på stora underskott, även underskott 2023-2024. De första åren
beror detta på att verksamheterna fiirbrukar tidigare uppbyggt myndighetskapital,
därmed iir det inget problem.

Myndighetskapitalet minskar drastiskt från ca 22 mnkr vid utgången av 2019 till ca 2,5
mnkr vid slutet av 2022,vilket är långt under riktviirdet oml5Yo av omsättningen 11

mnkr. Myndighetskapitalet på CECs kärnverksamhet är i praktiken buffert frr samtliga
verksamheter. Detta förbrukas helt under 2022, därefter har kämverksamheten ingen
återstående buffert. Stora delar av myndighetskapitalet är bundet i projekt finansierade
av BECC.

Ett litet kapital återfinns även efter 2022päBECC, MERGE, Hållbarhetsforum och
ClimBEco. Beräknad inbetalning till rektor är ca 1,1 mnkr 2020 och ca 400 tW 2021,
däreft er ingen inbetalning.

Ett ftirslag till möjlig besparing presenteras, from202l eftersom besparingar 2020 är
svåra att genomöra. Dessutom bör fakultetens översyn och fakultetens beslut baserat på
denna tas i beaktande. Däremot bör fakulteten redan nu göras uppmärksamma på läget.

Besparingsftirslaget innebär att all finansiering till funktionsansvariga upphör from
2021. En konsekvensbeskrivning visar på risker ftjr försämrade möjligheter bedriva och
utveckla tvärvetenskaplig undervisning, forskning och samverkan, eftersom
kompetensen inom CECs kämverksamhet inte tillräcklig. Det påvisas även en risk ör
ännu högre arbetsbelastning för CECs ledningllärare, eftersom få personer som får
större ansvar. Besparingsftirslaget är även beroende av fakultetens godkännande,
eftersom CEC får ett riktat anslag fcir just funktionsansvar.

Styrelsen efterfrågar altemativ, och en möjlighet är att delvis eller helt dra ner
medfinansiering av externfinansierade doktorander. Styrelsen undrar om en höjning av
overhead skulle kunna finansiera delar, och det vore möjligt att tex flytta finansiering av
institutionens representanter. Dock drabbar detta i så fall samtliga verksamheter som får
ökad overhead.

Styrelsen beslutar att ge foreståndaren i uppdrag att presentera förslaget till besparing
för fakulteten. Om fakulteten inte visar på alternativa vägar att hantera den ekonomiska
situationen och samtidigt inte godkänner forslaget att ta bort öronmärkningen av
anslaget till funktionsansvariga, uppdras åt fcireståndaren att ta fram altemativa
besparingsförslag att presentera för styrelsen vid nästkommande möte. Om fakulteten
inte visar på alternativa vägar att hantera den ekonomiska situationen och godkåinner

fbrslaget att ta bort öronmärkningen av anslaget till funktionsansvariga, presenteras ett
skarpt förslag till besparing vid nästkommande möte.
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Styrelsen beslutar enligt ftirslag.

$44 Forskarskolan ClimBEcos koordinator och styrgrupp 2020-202I

Bilaga $44 ClimBEcos koordinator och styrgrupp 2020-2021

Styrelsen beslutar enligt örslag.

$45 Verksamhetsplan ftir ClimBEco 2020

Bilaga $45 VP ClimBEco 2020

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen efter en smärre ändring i stycket om

Mission.

$46 Ovrig information till styrelsen

Fakultetens översyn, pågfu. Gruppen har träffat flera personer inom och utanför CEC

och rapportens skrivning iir i sin slutfas. Ska rapporteras till fakultetsledningen i
december. Rapporten delges styrelsen när den är offentlig.

Climate-KlC utvärderat. Positiv utvärdering, föreslås en förstärkning. Rapporten

kommer att delges.

ICOS. VR har beviljat delar av den finansiering som sökts fijr 2021'2024.
Förhandlingar och diskussioner pågår inom LU och med övriga partneruniversitet.

Lokaler
Målbilden iVP2020 pekar på större, mer ändamålsenliga och samlade lokaler. Aven en

behovsanalys som gjorts visar på att behovet av lokaler, i örsta hand fler rum för få
personer, iir stort och att CEC i nuvarande lokaler inte kan uppfylla sitt uppdrag som

nätverksorganisation genom att erbjuda delad arbetsplats år funktionsansvariga och

miljövetardoktorander med anställning utanfiir CEC. Inom Ekologihuset hittar CEC och

Biologiska institutionen gemensalnma lösningar på kort sikt, men bedömningen är att

detta inte är tillräckligt. LU Byggnad har meddelat att på 5 års sikt finns möjlighet till
en samlad lokal på Kemicentrum, dessfcirinnan ser de inga möjligheter och några andra

alternativ finns inte i nuläget. CEC kommer därför nu gå in i en mer aktiv planering av

framtida placering på Kemicentrum, och därmed kunna påverka lokalemas utformning.

Studenterna efterfrågar fler studieplatser, både grupprum och enskilda, i Ekologihuset.

På Kemicentrum finns fina studieplatser, men de är populära och därmed en bristvara.

Styrelsen poängterar vikten av aIt varatillräckligt visionär i planeringen av lokalbehov

för framtiden! Hur arbetar vi om 10-20 är?

Styrelsen iir positiv till föreslagen plan på långsiktig lösning

547 Öwiga punkter
Doktoranderna påpekar att nägamiljövetardoktorander med anställning utanför CEC

tilldelats 20 tkr för konferenser etc. Detta är okänt fiir föreståndaren, som kommer att

undersöka saken.

$48 Vårens sammanträdesdatum är preliminärt I2l2 och3l6 kl 13-16.

$49 Mötet avslutas
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