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$24 Utseende av justeringsperson.
Johanna Alkan Olsson utses till justeringsperson.

$2s Fastställande av dagordningen.
Maria Äkesson adjungeras in av styrelsen som studentrepresentant i Tom Brilioths
frånvaro.

$26 Föregående protokoll.
Protokollet fastställs. Henrik anmärkte på $ 17 att det måste gå att finna en permanent
lösning for ansökningar från S-Fak att delta i ClimBEco och sa att han ska diskutera
vidare med Emily.

$27 Styrelsens roll i arbetet med CEC:s långsiktiga utveckling.
Per Persson inledde med att ge styrelsen en uppdatering av arbetet med
uppdraget från Fakulteten som innebär att utreda möjligheter lor utökat
samarbete mellan CEC, Geologi och INES. Prefekternas rapport ska
presenteras for Fakulteten den 21 juni och inkluderar en nulägesanalys av
administration, grundutbildning och forskning. Karin Hofvendahl har tagit
kontakt med kansliet lor de andra institutionerna lor en nulägesanalys av det
administrativa stödet, och det har gett en positiv effekt i form av nya kontakter.
Per presenterade en nätverksanalys som visar hur det faktiska
forskningssamarbetet ser ut mellan institutionerna och med övriga delar av
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universitetet, baserad på sampublikationer och nyckelord.
I uppdraget från fakulteten ingår även att se till vilka möjligheter man kan se i
den framtida Campusutveckling. Prefekterna har diskuterat möjligheterna till en
framtida samlokalisering på Kemicentrum som en del av attutveckla campus
Sölvegatan. Det ftirväntas leda till större möjligheter till samarbete om alla tre
enhetema flyttar till en ny lokal i stället for att en enhet flyttar in till/närmre de
övriga. Universitetets vision for hållbarhetsforskning och campusutveckling
påverkar också. Det framhålls att hur det tvärvetenskapliga ska hanteras dr en
knäckfråga ör CEC. Infor nästa möte kommer ordforanden komma med ett
konkret lorslag for vilken roll styrelsen ska ha i det arbetet. Inga beslut vid
detta möte.

s28 VR:s utredning om profilområden.
Per Persson: VR har tillsammans med de övriga forskningsråden fått i uppdrag
från regeringen att ta fram ett lorslag till en ny modell for kvalitetsbaserad
resursfordelning av nya forskningsanslag via basanslaget som ska ersätta den
gamla indikatorbaserade modellen. Pengarna ska fordelas till s.k.
profilområden. Slutrapporten med forslag for genomfiirande ska presenteras I
jtmi202l. Det nya systemet ska vara i gång 2023, med ansökningar 2022.
Per Persson kommer att delta i ett strategimöte 9 - 10 juni och kommer att
vidarebefordra information från det mötet till styrelsen.

$2e Beslut om process för att bevilja doktorandprojekt.
Projektftirslag for en doktorandtjänst i miljövetenskap där doktoranden kommer
attvara ansluten till Forskarskolan Agenda 2030har utlysts med deadline 31
maj. Finansiering av dänsten sker via forskarskolan Agenda 2030, och den
tilldelning som skett till N-fak. Det är forskaren som ansöker om finansiering,
inte doktoranden. Tjänsten kommer att annonseras den 30 augusti 2021 pä den
institution där huvudhandledaren har sin anställning. Karin Hofvendahl och
Anna Ekberg ingår i granskningsgruppen, som ska kompletteras med
vetenskapligt sakkunniga efter deadline. Beslut om finansiering ska meddelas
innan midsommar.
Beslut: Styrelsen beslutar att foreståndaren ges i uppdrag att besluta om
sammansättning av granskningsgrupp, samt vilket projekt som ska beviljas
finansiering.

s30 Beslut om att inrätta ny tillsvidaretjänst som utbildningskoordinator vid
Hållbarhetsforum.

1-änsten är sammankopplad med LU:s excellenssatsning kring forskning och
utbildning for hållbar utveckling. 30oÄ av dänsten finansieras av satsningen och
resten av det fornyade uppdraget till Hållbarhetsforum (2020-01-0i). Det är en
administrativ dänst, inte en forskartjänst, eftersom det behövs en samordnare.
Beslut: Styrelsen beslutar att bevilja utlysningen av tjänsten med två justeringar
av kvalifikationerna.

$31 Information om ekonomist utfall och prognos efter tertial 1.

Eva Stengard presenterade utfallet for tertial I fianuari till april) 2027 samt en
uppdaterad helårsprognos. Bokslutet lämnades in till Fakulteten den24 maj.
Budgeten är lagd r 12 delar och det kan örklara avvikelser. Helårsprognosen
for 2021visar ett resultat på -4 mnkr, 2 mnkr bättre än budget (-6 mnkr).
Styrelsen ställer sig bakom inlämnat bokslut och budget.



$32 Övrig information från ledningen.
Ingen övrig information.

$33 Ovriga punkter.
Inga övriga punkter

$34 Kommande sammanträdestider.
Tisdag, 21 september - 13:00 - 16:00
Tisdag, 23 november - l3:00 - l6:00
Onsdag, 22 december - 13:00 - 16:00
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