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sl Utseende av justerlngsperson
Anders Tunlid utses till justeringsperson.

s2 F'astställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.

s3 Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingama.

s4 Presentation av

Alla sryrclseledamöter och deltagare i mötet presenterade sig.

s5
och

s6

Information om CEC:s ansyaf samt precentation av verkramheten och

et''relsens roll.
Bilaga S5a - Utdrag ur "fubetsordningen och ftirdelning av ansvar och

beslumbefogenheter vid naturvetenskapliga fakulteten".

Bilaga S5b - Föreskrifcer ftir CEC
Bilaga S5c - CEC Organisation

Bilaga S5d - Ordftirande och ledamöter i CEC Sryrelse

Det formclla arbetct regleras av generella dokument i bilaga S5a. I stort ligger

centrumbildningar under fakulrcter på LU, Fakulteten reglerar våra arbetsformer, CEC är

i mångt och mycket lilställd mcd cn intuition, men med en separat ordftirande ftir styrelse

och en rnindre styrelse sorn utses av fakulreten.
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CEC regleras av fakultetsforeskrift er och föreståndaren har semma funktion som prdekt.

Utdrag ur foreskriftcr ftir centrum ör miljö- och klimawetcnskap, bilaga $!b'
Det fastslås att alla fasta tjänster ska godkiinnas av styrelsen.

Presentation av verlaamheten enligt bilaga (PPT)

Att diskutera:

l. Vilken roll kan ert incegrerande centrum som CEC spela ftir att stärka LU:s bidrag till

håItbar uweckling? Vilka uwcckli ngsviger fi nns?

2. Hur bör CEC uweckla zi-n.rpÄntÅ ftir att skapa en stark akademis kirna kornf,inerat

med en intcgrerande roll?

3 Hur ska styrelsens arbeta konkret, ftir att skapa kollektiw engagemang ftir uwccklingcn

avCEC?

Diskussion:

Vilket ansvar har CEC:s styrclse For HåLllbarhctsforum (HF)? Ekonomiskt ligger HF under

CEC men svårt ftir sryrelsen an påverka hur HF urvecklas. Det samma giiller For BECC

och MERGE eftersom de har egna styiSruPPer. Diskussionerna inom CEC:s sryrclse ska

ge avtryck i HF:s agenda, det srår även i verlsamhetsplanen. Det finns möjligheter for

öECs-rryr.l.e atr kunna engegera sig i diskussionen om uweckling och innehåll ftir

BECC, MERGE och Climate-KlC.

Hur ska CEC uwecklas? Var finns länken mellan natur- och samhiillsvetenskap, hur kan

kopplingen dll andra discipliner stärkas? CEC behöver utvecklas och atbeta met

wa*.,.nrk.pligt och posiiioncra sig bättre inom LU. Uwecklingen går mot Agcnda 2030

och der finns mOlligher ftir CEC art vara cn aktör och bistå fakulteten med

uwecklingsarbete. Fakulteten borde ta en mer akdv roll inom hållbarhetsområdec

inklusive wärvetenskapliga satsningar.

Der är i nuläget fä liirare som ir anställda på CEC och det förs en st?indig diskussion om

CEC:s persoialsryrka. Det är viktigt att stärka CEC:s akademiska kätna och styrelsen kan

ftra dessa diskussioner. Det rnåste frnnas långsiktighet i det CEC gör med stabilitec ftir

unga forskare. Det bör finnas modeller ftir samverkan mellan CEC och andra institutioner

o"h d., behövs bättre ornvlirldsbevakning fiir hur man kan jobba med att knpa till sig

pcrsonal. Men kan fä en bild for hur CEC ska kunna ftirstärkas genom att titte på vilken

qp av forskningwerlsamhet som drivs på fakulteten'

Beslut l ordForanden ge i uppdrag att undersöka underlag ftir en alternativ modell ftir an

knyta till sig personal, t.ex. genom att studera hur andra universitet har skapat

wäwetenskap.

Bcslut 2. Ordftiranden ges i uppdrag att ta flam underlag ftir en diskussion om

forskningens innehåll, inLlurir. rclatera den till annan hillbarhetsrelaterad vcrlsamhet vid

LU.
Beslutcn har ingen tidshorisont efrersom CEC inte hunnit utse adrninisrrativt stöd till

ordforande.

s7
Bilaga 57 Bokslut 2020

Överskottet rir störrc än beräknat och det fu relaterat dll hur Covid-19 har året,

s7



3

Ökning av myndighetskapitdct, ftir hogt myndighetskapital betyder att en del måste

betalas tillbaka. 2018 infordes begräsningen av myndighetskapinl. Bidrag och persond

ökar. Pålägget har höjts För 2021. CEC kärnverlaamhet har i praktiken ett lågt

myndighetskapital, eftersom det är denna del av vcrlsamhetcn som utgör dcn formella

garanten ftir den sarnladc ckonomin dir transfererade inte får räknas in i basen

Försenade rekryteringar och visst fältarbete som ställts in pga. Covid- I 9 under 2020 har

påverkar bolalutet. Mötesverksamhetcn har blivir billigare.

I och med Covid-19 har utbildningen tagit mer dd från lektorernas.

Styrelsen ställer sig bakom det presenterade bolalutet.

S8 Beslut om ny koordinator ftir forskarskolan ClimBEco

58 Beslusunderlag, koordinator ftir ClimBEco
Cheryl Sjöström fiireslår som ny koordinator ftir forskarskolan ClimBEco med början i
innevarande år.

Sryrelsen bcslutar att godkiinna ftirslaget (Anna Ekberg deltog inte i beslutet).

s9 Information om tjänst som adjungerad 
"dju"kt.

Andrea Hjärne ersätter Högni Hanson som ldrare inom miljö- och hälsoskydd'

sl0 Information om utökat arbete med samverkan kopplat till skrivning i Fakultetens

Verlaa.mhetsplan.

Anna Ekberg inleder med redogörelse av Naturvetenskapliga fakultetens ambicion

(fakulrerens verksamhetsplan2020-2021) att på l-2 års sikt "Förstiirka CEC:s kapacicet

att stödja fakultetens forskare rörandc ansökningar till Horizon Europe programrnet".

Sryrelsen diskuterar möjlighercr och process ftir att konkretisera uppdraget'

Ordforande ges i uppdrag ac mcd utgångspunkt i denna diskussion, presentera forslag hur

uppdraget kan konkretiseras. Kan inkludera både ftirstiirkning av

samverkanwerksamheten ftir att skapa ingångar ftir forskare mcn också stöd dll personer

som tar på sig ambitioner att uweckla denna ryp av forskningsprojekt. Kan innehålla

ftirslag om resursforstärkning.

sll övrig information från ledningen.

Inget övrig från ledningen.

sl2 punkter.
Inget övriE.

sl3 Kommande sammantriidestider.

Onsdag, 28 april - 13100 - 16:00

Onsdag, 26 mrj - 13:00 - 16:00

Tisdag, 21 septernber - l3:00 - 16:00

Tisdag, 23 november - 13:00 - 16:00

Onsdag, 22 december - l3:00 - 16:00

Vid protokollet Justeras
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