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$14 Utseende av justeringsperson
Paul Miller utses till justeringsperson.

$ls Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.

I$ 6 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

$17 Anta gnin g till Forskarskolan ClimBE co 2021-2023
Det foreslås det att samtliga sökanden som möter behörighetskraven antas till
Forskarskolan ClimBEco 2021-23. För att utöka bredden och fä en mer
tvärvetenskaplig verksamhet foreslås det att ftirsöka finna en lösning for den sökande
som ej möter behörighetskraven, så den ska kunna antas till Forskarskolan.
Diskussioner om att bredda forskarskolan pågår.
Beslut: Att anta samtliga behöriga sökande samt att ordföranden tar sig an
uppgiften at finna en lösning för den sökanden som i nuläget inte möter
behörighetskraven.

$18 Information om aktuella arbetsbrister
Karin Hofvendahl informerar att en process om uppsägning av två forskare pga.
arbetsbrist har inletts och forhandlinsar med facket kommer snart att inledas.

I$ 9 Styrelsens roll i arbetet med CEC:s långsiktiga utveckling - information och
diskussion.
Föreståndaren ftir CEC och prefekterna lor INES och Geologi, har ffitt i uppdrag av
fakulteten att utreda forutsättningar for forstärkt samarbete med INES och Geolosi och
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en eventuell etablering i Brunnshög. Rapporten ska presenteras 21 juni 2021. Den ska

användas till att få i gång en diskussion om olika scenarios for CEC: och
institutionernas framtid. Ordfloranden diskuterade hur rapporten relaterar till
diskussionen om CEC:s långsiktiga utveckling av en tvärvetenskaplig profil och det

övergripande målet ftir verksamheten enligt uppdraget. Det går att urskilja fyra möjliga
framtidsscenarier for CED:
1. "Evolution" - Fortsatt utveckling enligt nuvarande koncept.
2. "Konventionalism" - Bildandet av miljövetenskaplig storinstitution.
3. "Revolution" - Skapandet av ett universitetsövergripande center
4. "Hybrid" - Kombination som tar tillvara på element av alla ovanstående,

Beslut 1: Föreståndare redogör för arbetet med rapporten som ska presenteras
för Fakulteten den 21 juni 202l,pk nästa styrelsemöte 26 mai 2021.
Beslut 2: Som underlag för fortsatt diskussion, diskuterar ordföranden CEC:s
framtida nätverksroll med olika intressenter inom LU.

$20 Utredning om behov och former för att stärka samverkanskomponenten i
ansökningar - information.
Anna Ekberg inleder diskussionen om hur CEC kan stärka kompetensen och

kapaciteten for att stödja forskare med ansökningar till Horizon 2020 for att fler
ansökningar skall beviljas, ett uppdrag till CEC som Fakulteten angett i sin

verskamhetsplan. Man kan i princip folja två spår:

1. Använda befintliga plattformar lor att byggu fakultetsövergripande och arbeta

strategiskt på ledningsnivå.
2. Generiska kunskaper borde utvecklas; workshops och andra aktiviteter som

tex BECC:s och MERGE:s vårmöte.

Ett konkret florslag till styrelsen bör läggas fram, forlaget ska vara långsiktigt och

innehålla samverkankomponenter.

Diskussion:
CEC kan lära sig av erfarenheter från andra verksamheter, som Köpenhamns

Universitet (KU) och LUCSUS. Landsbrugsuniversitetet gick in i KU for ca 10-15 år

sedan och bibringade en kompetens att arbete med Horizon-ansökningar.

För att utveckla arbetet med Horizon-ansökningar, behöver CEC identifiera fler
möjliga samarbeten både inom LU och med andra universitet, vilket kan gynnas av

deltagande i SDSN eller nordiska nätverk. Men kan ta hjälp av Lärosäten Syd:s kontor
i Bryssel. På kort sikt kan en roller som co-applicant vara mer realistiskt än

koordinering CEC ledning måste titta former for att knyta till sig kompetens som redan

finns utan att detta leder till interna konflikter.

Det administrativa stödet for att skriva Horizon ansökningar måste stärkas. De pengar

som finns från EU och staten måste matchas och CEC kan arbeta med att stödja

forskare att utveckla tvärvetenskapliga metoder och arbetssätt. Om pengar ska säkras

ör nästa år så måste florslag vara inne hos Fakulteten i september i år.

Inget formellt beslut. Anna Ekberg fortsätter med att arbeta fram ett konkret lorslag till
styrelsen.

$21 Övrig information från ledningen
Renovering av ventilationssystemen på Sölvegatan 37 skulle inledas i år men har

skiutits upp till iuni. iuli och aususti 2022 och2023.
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som ar att

Det starkenpågår utveckling både ochnationelltkring Llnom Uhållbarhetsforskning
ärdet aff frrstårLU vikten avviktigt ochhållbarhetsdebatten cEcnaturvetenskap
bidrakan attmed detta.framhålla LTH etthar arbete attmedpågående skapa

riga punkter

$23 Kommande sammanträdestider:
Onsdag 26 maj - 13:00 - 16:00
Tisdag, 2l sepfember - 13:00 - 16:00
Tisdag, 23 november - 13:00 - 16:00

22 december - l3:00 - t6:00




