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$2 Föreståndaren poängterar vikten av att hålla verksamheten igång trots direkt och indirekt
påverkan av COVID-l9.
Utseende av j usteringsperson

Johannes Stripple utses till justeringsperson.

$3 Fastställande av dagordning
Justeras så $9 ClimBEco kommer före $4, därefter enligt utskickad dagordning

Dagordningen fastställs.

$9 Beslut om antagning till forskarskolan ClimBEco 2020-2022
Bilaga $9 - Beslut om antagning till ClimBEco
Föredragande Anna Ekberg

30 ansökningar varav 23 frän LU, det är dessa som styrelsen ska besluta om.
Samtliga är behöriga. Av 7 ansökningar från Göteborg har GU beslutat anta 4,

Styrelsen beslutar enligt förslag att anta samtliga sökande från LU
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$4 Föregående protokoll
Bilaga $4a - Protokoll 2019-11-28

Bilaga 4b - Protokoll2020-02-10

Verksamhetsplan 2020: Tre åtgärder utlovades. 1. fortydligad struktur genomfört,2.

formulera tillägg stärkt koppling mellan utbildning och forskning genomfört, 3 historisk

skrivning, inväntade Calnerska rapporten men ingen skrivning fanns där; inte genomfört

men kommer att göras.

Ekonomin - föreståndaren arbetar fram förslag inför möte m fakulteten i maj.

Om och varför doktorander utanför CEC fått medel ör konferenser, inte ftiljt upp.

Protokollet läggs till handlingarna.

$5 CECs ledning och styrning:
Fakultetens översyn, CECs kommentarer, fortsatt process

Bilaga $5a - Rapport översYn av CEC

Bilaga $5b - CECs kommentarer

Utredningen presenteras, liksom föreståndarens tolkning av denna och dess

rekommendationer. CECs kommentarer omfaffande för att påtala vissa

missuppfattningar , samt en beskrivning av väsentliga delar som saknas. I korthet

förespråkas en hybridlösning som kombinerar akademisk kärna med nätverksfunktion.

Föreståndaren har fått i uppdrag av fakulteten att ta fram förslag på ny organisation och

ledning, lokalförslag samt långsiktig finansiering. Förslaget kan t.ex. innebära tre

biträdande prefekter samt separerad ordfoch prefekt. Vidare stärkt nätverksfunktioner,

avnämararbete och på sikt den akademiska miljön (lärartjänster).

Lokalftirsörjningsgrupp tar fram alternativa forslag. Förstärkt administration genom ökat

fakultetsanslag och ev höjd overhead.

Vad förväntas av styrelsen? Föreståndaren förslår att styrelsemöte hålls inför möte med

fakultet i vår, styrelsen ger input idag och kommande möte. Fakulteten beslutar.

Hållbarhetsforum, Hållbarhetsplan på remiss. Hur vägs detta in? Föreståndaren, Emily

Boyd och Per Mickwitz har rektorsuppdrag att ta fram forslag på IIFs framtida

organisation. Slutftirs sannolikt inte under vårterminen. Påverkar CECs framtid, men

kan inte inväntas inför beslut om CEC'

Diskussionen om CECs koppling till och synlighet i olika delar av fakulteten viktig'
Institution eller inte? Juridiskt är CEC i princip en institution, är dessutom en

nätverksorganisation, dvs en hybrid. Alternativen utreds i CECs kommentar.

Behov av att stärka den akademiska basen för att kunna dela ansvarsfunktioner. I nuläget

i stort sett en tjänst/person per ansvarspost, vilket leder till att personer sitter länge på

samma position, vilket kritiserats.

Hur ser fakulteten på myndighetskapitalet i BECC och MERGE när CEC äskar om ökad

basfinansiering till CEC?

Styrelsen godkänner rapporten och att föreståndaren fortsätter arbeta i enlighet med vad

som presenterats, samt att försöka tidigarelägga nästa möte så att det inträffar före CECs

möte med fakulteten i maj.



3

$6

$7 Långtidsbudget
Bilaga $7 - Långtidsbudget

Bokslut 2019 - information
Bilaga $6 - Årsrapport20lg

Något ökade intäkter, väsentligt lägre kostnader. Samtliga avvikelser inom forskning.
CEC core: fttrtida utbetalning av doktorandmedel t andra institutioner, försening i
rekryteringar vilket lett till både direkta och indirekta kostnadsminskningar, effekter av
omkonterin g p ga örsök att hanten myndi ghetskap ital.
BECC: stor awikelse pga förtida utbetalning 2018, vilket inte fanns med i budget2019.
2019 ändrat periodisering av forskningsmedel, dvs betalar inte ut hela beloppet i förskott
utan per årlvid behov.
MERGE: kaftiga förseningar i rekrytering av programmerare
ICOS: extra anställda och inköp instrument
ClimBEco inställt mentorsprogram
Climate-KlC: foräldraledighet, CEC anställd personal delvis konterad direkt mot projekt
Avgifter: internt köp och sälj, CECs lärare tjänstgör vid annan institution samt en del
BECC-verksamhet
Stor ökning av bidragsintäkter jämftirt med budget och prognos.

Okande verksamhet men ftirbrukar inte fakultetsmedel i den takt vi borde göra. Har för
närvarande för låg OH i förhållande till vår verksamhet. Räcker inte fiir aff täcka de
gemensamma kostnaderna.

CEC har pga Coronaeffekten inte hunnit gå igenom och analyser bokslutet tillräckligt
noga. Detta påverkar framtida beslut om tex medfinansiering. Föreståndaren ska se till
att denna görs så snart som möjligt.

Doktorandprogrammet av vikt ftir nätverkande, samtidigt behövs medfinansiering för
externfinansierade doktorander åt anställda vid CEC. Viktigt att tänka hur vi ska agera

efter Corona for att inte ftirlora fart.

Styrelsen godkänner rapporteringen av bokslutet,

I budget har tagits hänsyn till stöne kända förändringar inom CEC och BECC. I övrigt
enligt bokslut och tidigare budget. Coronaeffekten, som kommer att bli stor, ingår inte.
Myndighetskapitalet är över tillåten nivå tom 2021 vilket leder till inbetalning tom2022.

CEC har ftir högt myndighetskapital 2020 och202l,men underskott 2024.I huvudsak
beror detta på BECC resurser som finns på CEC samt hur doktoranderna varierar över
tid. Inte hållbart över tid men just nu ok.
BECC minskar myndighetskapitalet kraftigt men över riktvärdet pga detta ligger lågt
beroende på hur detta beräknas. Detsamma gäller MERGE. Dessa verksamheter bör
fundera på an annan strategi vad gäller utbetalningar.
ICOS endast en framskrivning av nuvarande budget, nu finns en ny godkänd budget för
202t-24.
Inget nytt i denna framställan. Styrelsen behöver inte fatta beslut nu men inför budget
2021.

CECs uppfattas ha en god framförhållning jämfört med många andra verksamheter vid
LU. Diskussion kring olika effekter av Corona, ökad tilldelning för grundutbildning
och/eller omallokering till medicinsk forskning.
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Styrelsen godkänner långtidsbudget, och ger föreståndaren i uppdrag att återkomma med

en uppdaterad långtidsbudget som tar hänsyn t kända effekter av Corona.

$8 Beslut om utökning av basadministration
Bilaga $8 - Beslut om utökning av basadministration

Föredragande Karin Hofuendahl

Basadministrationen hårt ansträngd och behöver utökas för att uppnå en rimlig
arbetssituation.

Maj-Lena: ICOS budget lagd, hur fungerar det när OH höjs. Inget unikt för ICOS utan

det gäller för alla externfinansierade projekt, kanjusteras såväl uppåt som neråt över tid
Beräkningen är gjord med beaktande av oförändrade kostnader i övrigt, om kostnaderna

ökar vilket de beräknas göra kommer OH att minska.

Styrelsen godkänner enligt fiirslag att utöka med en tjänst.

$ 10 Övrig information till styrelsen
Förlängt uppdrag f sittande styrelse (utom Kim Nicholas) tom 2020-12 i väntan på

fakultetens beslut om ny ledningsstruktur.

CEC ny Ledningsgrupp 2020, informellt rådgivande till foreståndaren. I ledningsgruppen

ingår Katarina Hedlund, Yann Clough, Karin Hofi'endahl, Anna Ekberg, Paul Miller, Per

Persson, Erik Swietlicki, Natascha Kljun och Anna Maria Erling.
ICOS: VR beviljade bidrag 2021-24 40 mnkr på fura år. Diskussioner under hösten om

hur fördela mellan parter. LU driver vidare de stationer vi har i Hyltemossa och Norunda

samt LU ansvarar för en central supportfunktion for samtliga stationer och

koordinationskontor men kostnaderna för detta fördelas på alla. Nu finns en av parterna

godkand budget, pågår framtagande av avtal mellan parter och VR. Det finns en ny
partner i konsortiet - SMHI - och de driver en station som är lokaliserad på en båtlinje i
Östersjön. Göteborgs universitet byter station från Lanna till Mycklemossen.

Corona: CEC har gjort riskanalys, gåff igenom och vidtagit åtgärder i stort och smått ex

ersättare för beslut och kritiska arbetsuppgifter, en stor del av personalen vill eller ska

arbeta hemma. CEC följer de officiella rekommendationerna, och har en nära dialog med

fakulteten. Extra viktigt att handledare håller kontakten med sina doktorander, speciellt

de utländska.

Grundutbildningen - Yvonne. All utbildning GU och FU ska ske på distans. Inom MV
under vt period 2 endast två kurser samt examensarbeten. Bra hjälp och stöd av varandra i
att hantera onlineverktyg. Inga utbytesstudenter. En handfull examensarbetare är i
Ekologihuset, resten arbetar hemifrån.

$11 Ovriga punkter
Inga övriga punkter

$12 Nästa sammanträde316kl 13-16
Föreståndaren forsöker tidigarelägga, men behåll denna tid tills vidare.

Förslag ny mötestid kommer senare.

$13 Mötet avslutas
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Vid protokollet Justeras

Henrik Smith

Johannes Stripple

(

Karin Hofuendahl




