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Deltagande ledamöter i sammanträde 2018-05-23 
Henrik Smith  ordförande 
Caroline Isaksson 
Torbjörn Brorson 
Johannes Stripple 
Paul Miller 
Helena Filipsson 
Erik Swietlicki 
Maj-Lena Linderson 
William Sidemo Holm 
 
Övriga  
Karin Hofvendahl administrativ chef, sekreterare 
Eva Stengard  ekonom, deltar tom $21 
 
Frånvarande 
Elin Backström 
Johan Edlund 
Kimberly Nicholas 
Sofi Elmroth 
Yvonne Persson 
 
§15  Utseende av justeringsperson 

Caroline Isaksson 

§16 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs 

§17 Föregående protokoll 
Bilaga §17 Protokoll 2018-02-09 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

 §18-§21 Budget, kapital och satsningar 

§18 Information om delårsbokslut 2018-04-30 
Föredragande Eva Stengard 
Avvikelsen jämfört med budget som lämnades in i november är ca 6,4 mnkr, vilket 
till största del beror på försenade satsningar i BECC men även förseningar i 
anställningar. 
Fokus i verksamheten har varit att lösa myndighetskapitalsfrågan, därmed har 
andra frågor fått stå tillbaka. 
Styrelsen godkänner rapporteringen.  
Bilaga §18 Ekonomisk rapport 2018-04-30 

§19 Återkoppling från diskussion med fakulteten 
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De strategiska forskningsområdena undantas från beräkning av myndighetskapital 
att återbetala till fakulteten, vilket gett bättre planeringsförutsättningar (längre än 3 
år). 
Diskussioner förs på fakultetsnivå om en utvärdering av CEC som grund för att 
hantera CECs situation på lång sikt. Former och tid för detta inte klart. Fakulteten 
och övriga institutioner över lag positivt inställda till CECs verksamhet. 
Diskussion om finansiering av professor på lång sikt kommer att ske med 
fakulteten och INES. 

§20 Beslut om ansökan om finansiering av tjänst från fakultetens satsning på nya 
tjänster finansierade av myndighetskapital 
Tre förslag presenteras.  
Nytt förslag forskartjänst utveckla koppling MERGE/BECC och ICOS, använda 
data från ICOS mätstationer. Utveckla användandet av ICOS-data. 
Diskussion kring risker i de olika förslagen. 
Styrelsen ger föreståndaren i uppdrag att undersöka samtliga tre ursprungsförslag 
närmre. Beroende på utfall av detta kan styrelsen bli kontaktad för ett per capsulam 
beslut. 
 
Bilaga §20a Myndighetskapitalfinansierat program för vissa kortare anställningar 
Bilaga §20b Diskussionsunderlag beslut om ansökan om finansiering av tjänst 

§21 Beslut om långtidsbudget och myndighetskapital 
Långtidsbudget uppdaterad efter prognos 2018-04-30 presenteras. På kort sikt 
ökade kostnader, på sikt minskade kostnader men inte i balans. Flera möjliga 
lösningar finns, föreståndaren ser ingen oro. 
Prognosen ger en återbetalning om ca 3 mnkr till rektor, men inget till fakulteten. 
Finns behov av justering av ClimBEos och MERGES långtidsbudgetar. 
Styrelsen godkänner redovisning av långtidsbudget enligt ovan. 
Bilaga §21 Långtidsbudget 

§22 Beslut om ledamot i MERGE-styrelsen 
Bilaga §22 Ledamot i MERGE-styrelsen 
Styrelsen beslutar enligt förslag. 

§23 Meddelanden till styrelsen 
• Forskning om Hanöbukten, samarbete med Marint centrum i Simrishamn 

Initial extern finansiering för utrustning och kringresurser är säkrad, söker 
nu ytterligare finansiering för doktorander. 

• Swetox nätverk inom ekotoxikologi, pågår diskussion om CEC ska stå värd 
för detta 

• Jubileum grundutbildningen 20 år 
26 oktober seminarium, paneldebatt och mingel i AF borgen. Alumner, 
studenter och anställda. Inbjudningar ut inom kort. 

• Aktuellt inom grundutbildningen 
N-fak och ev även LU kommer sannolikt underproducera = utbilda färre 
studenter än i uppdraget från regeringen 

• Aktuellt inom forskarutbildningen 
Utlysning av projektmedel, ledningsgruppen utser sakkunniga, 
styrelsebeslut september. 
Allmän studieplan hos fakulteten för fastställande. 

• Aktuellt inom personal och organisation 
Två gästprofessurer beviljade 
BUL förhandling pågår med kandidat 
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