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{i34 Utseende av justeringsperson

Yvonne Persson utscs till justeringsperson

$3s Fastställande av dagordning
En punkt från $42 Övrig information läggs fore g37.

Dagordningen fastställs.

$36 Föregående protokoll
Bilaga $36a - Protokoll2020-10-19
Bilaga $36b * Protokoll 2020-10-20
Protokollen faststäl ls.

$42 Delar av övrig inforrnation till sfyrclsen.
Slutsatser från RQ2O-transversell rapport redovisas som el1 viktig input till komrnande
diskussion. Där framhålls bl a att LU bör förändra och underlätta för tvärvetenskapliga miljöer att
arbeta rnot linjeorganisationen när det t.ex. gäller rekrytering och undervisning, för att därmed få
en bättre utväxling från den vetenskapliga kompetensen inom SFO-erna.
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$37 CECs frarntida organisation och ledning - en information och diskussion.

Smärre justeringar i den organisation som föreslås nu eftersom CEC inte fått gehor for ökad
finansiering i den grad vi förväntas oss. Som en konsekvens inrättas ingen biträdande
föreståndare för infrastruktur, och arlsvaret inom utbildrring är liksom idag uppdelat mellan GU
och FU. Vidare inrättas en biträdande med ansvar för samverkan, men endast på deltid.

Ny styrelse mer arbetande, exempelvis hur ska CEC intemgera med andra delar av LU och
extemt. Inte operativ, utan skall ta initiativ och fatta beslut som sedan verkställs inom CEC. Ingår
även i uppdraget att samverka med exempelvis Hållbarhetsforum, rned vilket det finns en del
övellapp.

Calners översyn förslog en mindre och arbetande styrelse med starkare koppling till fakulteten,
vilket nu genomförs. Den interna förändririgen och förstärkningen är inte kopplad till Calners
översyn, utan bygger på föreståndarens och Ledningsgruppens bedömningar.

För att bibehålla och utveckla kontakter med de delar av LU som framöver inte ingår i styrelsen
är funktionsansvar cn fortsatt viktig mekanism.

Gmndutbildningen är foftsatt en viktig del av styrelsens ansvar, varför föreståndaren även
framgent ser att en ledamot rned kompetens och insyn i den verksamheten behövs.

Den pågående utredningen av ICOS Sweden ger en ny organisation och ledning av, där Maj-Lena
Linderson kommer att sluta som föreståndare vid årsskiftet.

$38 Budget 202 I och långtidsbudget 2A2l-2025
Bilaga $38a - Budget 2021
Bilaga $38b - Lårigtidsbud get 2021 -2025
Styrelsen godkänner förslagen till budget och långtidsbudget.

$3e Verksamhetsplan 2021
Bilaga 839 - CEC Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplanen kommer att översättas till engelska.

Styrelsens förslag för framtida styrelse:
r Initiera stöd åt underifrån-initiativ för större utlysningar. Lyfta fram goda exempel,

tydliggöra det LU-interna stöd som finns. CECs styrka ligger irrom samverkan och
koppling till de globala målen.

o Viktigt att styrelsen får djupdyka i olika delar av verksamheten. Detta kan ske genom att
företrädare från olika delar presenterar, internat ägnas fokuserat åt en/få frågor, korta
rapporter från flera verksamheter vid varje möte.

r CECs grundutbildning är en nyckel till framgång, vore rnöjligt att expanderar rned hjälp
av finansiering utanför fakulteten. Även uppdragsutbildning är en möjlighet, där CEC nu
utvecklar en kurs i Environmental Forensics i samarbete med LUCE (Lur;ds universitcrs
avdelning fiir Lrppdragsutbildning och kontpetensutvcckling av yrkesverksarnnra)

Styrelsen beslutar att godkärura enligt forslag, med tillägget att föreståndaren förtydligar vad
postdoc academy innebär.

$40 Verksamhetsp lan for forskarskolan Cl i m B Eco 202 I
Bilaga 940 - Vcrksamhetsplan ClirnBEco 2021
Godkänd av BECC och MERGES styrelse.
Förändririgar järnför1med 2020 är tillägg av aktiviteten "Joint PhD serninars" och en rcviderad
aktivitetslista.
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Budget för ClirnBEco ingår i CECs övergripande budget och är därrned godkand. I budget ingår
att Göteborgs universitet står för delar av kostnaderna. Doktorander som inte ingår i
medverkande institutioner kan delta i om rnarginalkostnaden betalas. MERGE kan tänka sig ökad
finansiering för att rnöj I iggöra fortsatt mentorsprogram.

Styrelsen beslutar att godkänna enligt förslag.
Sfyrelsen ser gärna att man ser över och breddar deltagandet i ClirnBEco

$41 Ledarnöter i BECCs styrelse 2021-2022
Bilaga $41 - Ledamöter i BECC- styrelsen
Rektor har utsett koordinator och biträdande koordinator, varför förslaget gäller'. Beslut gäller i
ett år, eftersom BECC gör en intern översyn av sin struktur under 2021 vilket kan påver*a
fi'amtida styrelsesammansättning i BECC,

Styrelsen beslutar enligt förslag.

842 Övrig infonnation till styrelsen

Inom grundutbildningen är ett av målen 2021 att bilda ett lärarlag för utbildningen inom rniljö-
oclt hälsoskydd. Det är nu klafi att Andrea Hjärrre (VA Syd/Avf'all Sverige) tar över ansvaret rned
stöd av Nina Reistad.
Dct pågår plancring av uSrpdragsutbildning i Environmcntal Forcnsics.
Extra grundutbildningsanslag föreslås användas till att iru'ätta ett ettårigt masterprogram
(magister) inom miljö- och hälsoskydd. Exarninationsrätten finns sedan tidigare. Återkommer till
styrelsen med forslag till beslut.
Vad gäller funktionsansvar kopplat till grundutbildning pågår' just nu planering för 2021.

LU Hållbarhetsplan antagen, Hållbarhetsforum starkt involverade i frarntagande. Kommer leda
till uppföljning på varjc fakultct, Hållbarhctsfonun involvcrat.

Covid-påverkan fortsatt stor inom såväl gnrndutbildning, forskarutbildning som forskning,

$43 Övriga punkter

Ledamöterna tackas, med förhoppning orn fortsatt gott samarbete.

$44 Mötet avslutas

Vid protokollet
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