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Maria Åkesson välkomnas som ny studentrepresentant.

$40 Utseende av justeringsperson
Paul Miller

$41 Fastställande av dagordningen
Flytta $44 till efter 946

542 Anmälan av jäv 946 och 950
Yvonne Persson $50

$43 Föregåendeprotokoll
Bilaga 943 Protokoll 201 8-09-20
Långsiktig överenskommelse mellan INES och cEC ang Markku R upprättad
Myndighetskapital inkl. medfinansiering av doktorander återkommer i $46.
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$45 Beslut om budget 2019 och långtidsbudget

Bilaga $45 Budget 2019 och langtidsbudget

s46

Budget 2019
Anrlug och övrig tilldelning från universitetet och fakulteten ökar måttligt. Bidragsinkomster

ökar kraftigt, men en del av kostnaderna skjuts på framtiden. Kostnaderna ökar kraftigt,

budgeterat resultat 2019 är -1lmnkr. CECs kärnverksamhet får ökade kostnader for personal i
form av fler doktorander samt BECC-finansierade forskare/postdocs. BECC gör ett stort

negativt resultat 2018 pgatidigarelagda utbetalningar, och budgeterat resultat 2019 är ett litet

övärskott. Stödverksamhetens kostnader ökar pga ökar stöd inom ekonomi och HR med25oÄ

vardera, men OH minskar pga ökad omsättning.

Långtidsbudget
Budget 2019 och 2020 stortunderskott,202l underskott, därefter överskott pgaatt

långtidsplanering saknas inom både BECC o MERGE. En mer sannolik budget 2022 och

2023 budget i balans.
Myndighetskapitalet minskar drastiskt från ca 47 mnl<r till ca 5 mnkr vid slutet av 2021,

viit<et ar mindre än hälften av det "tillätna" kapitalet om l5%o av omsättningen' Kapitalet på

CECs kärnverksamhet är i stort sett lorbrukat redan 2020, äterstående kapital återfinns på

BECC, MERGE O ICOS.

Beråiknad inbetalning till rektor ar ca3,4 mnkr 2019 och ca 2,1 mnkr 2020,men sannolikt

inget till fakulteten. Rektor och fakulteten uppdrar till CEC att ftjrdela inbetalning av

myndighetskapitalet inom verksamheten. Antingen ftjrdelas beloppet ut proportionerligt på

respektive verksamhet inklusive SFOer, alternativt tas hela beloppet ut från CECs

kärnverksamhet. Om det senare forbrukas myndighetskapitalet inom CECs kiirnverksamhet

redan21lg,vilket i så fall kräver omedelbara åtgärder. Om SFOerna belastas med inbetalning

till rektor, frångås skrivningen i regleringsbrevet om definierat belopp fiir respeftlive SFO.

Diskussion fiirs om möjligheter till justering av långtidsbudget och möjligheter for återfibring

av inbetalda medel till SFOerna.

Beslut
Styrelsen antar budgetfor 2019, inklusive att ftirdela inbetalning av indraget

myndighetskapital på respektive kostnadsställe/aktivitet, vilket bygger på antagandet att

indragna SFO-medel kommer att återftiras till verksamhet inom respektive SFO.

Styrelsen ger ftireståndaren i uppdrag att till kommande möte uppdatera långtidsbudgeten

med olika scenarios flor aff långsiktigt stabilisera ekonomin.

Beslut om eventuell finansiering av projektmedel for doktorandtjänst

Bilaga g46 Underlag for beslut om finansiering av projektmedel fijr doktorandtjänst

Föreståndaren redogör fiir nuvarande policy for medfinansiering av doktorander, som ger

CEC möjlighet att medfinansiera 25-50% av en doktorandtjänst som anställd forskare/lärare

beviljas annan delfinansiering ftir. Kutym har varit att medfinansiera med 25ol0.

Beslut
g*ttut det ekonomiska läget fastställer styrelsen sitt beslut från foregående möte, och ingen

ytterligare doktorandtj änst fi nansieras.

Styrelsen beslutar att möjligheten till 25Yo medfinansiering av doktorandtjänst i
miljövetenskap som i övrigt är finansierad av andra medel finns kvar for anställda vid CEC

näidoktorandin placeras på CEC, men utan automatik. Varje ansökan ska granskas i relation
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till CECs verksamhet, vilket kräver att man är ute i god tid.

$44 Beslut om verksamhetsplan 2019
Bilaga 944 Verksamhetsplan ftir CEC 2019
Föreståndaren presenterar fträndringarna, vilka bland annat innefattar att inkludera de
globala målen ftir hållbar utveckling, Swetox samt förberedelser ftir utvärdering av forskning
och utbildning.

Beslut
Styrelsen antar verksamhetsplanen for 2019, med ett uppdrag till ftireståndaren att formulera
tillägg kring att arbeta med att minimera CECs miljöavtryck samt att verka ftir att integrera
ICOS i den forskning o utbildning som CEC ansvarar fiir.

547 Beslut om ledamöter i MERGEs styrelse
Bilaga 947 Ledamöter i MERGEs styrelse
Föredragande Paul Miller

Styrelsen beslutar enligt ftirslag att:
o entlediga Anna Ekberg from 2018-11-28 och Ben Smith from 2019-01-01
o till nya ledamöter utse Jesper Sjolte from 2018-11-28 och Natascha Kljun from 20lg-

01-01
r ftirlänga mandaffiden ftir resterande ledamöter tom 2019-06-30

Punkten j usteras omedelbart.

$48 Beslut om organisation av ICOS
Bilaga 948 Organisation ICOS

Planerad ftirändring att separera koordineringen av ICOS Sweden från driften av de två
mätstationerna som LU ansvarar ftjr. Deffa ger en tydligare organisation och
uppgiftsördelning inom säkerhets- och arbetsmilj öområdet.

Beslut
Föreståndaren ges i uppdrag fatta ett beslut om ny organisation av ICOS inom LU enligt
fiirslag, under ftirutsättning att inga väsentliga ftirändringar uppstår och MBl-fijrhandling
genomfors enligt plan.

$49 Beslut om ClimBEcos verksamhets- och aktivitetsplan20Ig
Bilaga 949 Verksamhets- och aktivitetsplan ClimBEco 2019

Beslut
Styrelsen fastställer verksamhets- och aktivitetsplan ftir ClimBEco 2019 enligt ftrslag

$50 Förslag till studierektor ftir grundutbildning
Yvonne Persson föreslås som studierektor ftir grundutbild ning z0 19 -2020.
Styrelsen beslutar enlig forslag, och uppdrar till föreståndaren att ftira fram ftirslaget till
fakulteten fiir beslut.
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$sl Förslag till studiereklor for forskarutbildning
Natasclha Kljun ftireslås som studierektor for forskarutbildning 2019-2020, och Maria

Hansson föreslås som biträdande studierektor for samma period.

Styrelsen beslutar enligt fiirslag, och uppdrar till foreståndaren att fora fram ftirslaget till
fakulteten ftir beslut.

$52 Information om Forskarskolan Agenda 2030

Rektor finansierar forskarskolan med indraget myndighetskapital, koordinator är Kristina

Jönsson, en styrgrupp är underställd Hållbarhetsforums styrgupp. Anna Ekberg är

fakultetens representant samt kontaktperson. Fakultetens kursutveckling kopplas till
ClimBEco o"h fuk rlt"tens doktorand ska antas i miljövetenskap. Administrativt stöd,

kommunikation och ekonomisk uppfoljning sker genom CEC, vilket kommer att kräva mer

personal.

$53 Information om ledning av CEC 2019

Till fakulteten fiireslås att CECs styrelse forl2ings i 6 månader tom 2019-06-30.

Till fakulteten foreslås att Henrik Smith utses till foreståndare i ytterligare 3 år, och Yann

Clough och Katarina Hedlund till biträdande. Ställforeträdande är inte klart.

$54 Aktuellt inom Grundutbildningen
Föredragande Yvonne Persson

Som ett resultat av jubileet vill manga alumner ha en fortsatt relation, och ett årligt

återkommande evenemang dit alumner bjuds in foreslås.

ökad finansiering till GU används 2019 till forbättring av befintliga kurser, framöver for

utveckling av nya kurser. Pågår kvalitetssiikring inftir utvärdering.

$ss Övrig information
FOr samarbetet med Simrishamn finns finansiering från Region Skåne, men den

medfinansiering som krävs saknas i nuläget, ansökan pågår.

Vad gäller nätv-erket Swetox fiirs en diskussion med fakulteten om LU/CECs framtida roll

ICOS: Hyltemossa intervjuad av Reuters, och inom kort certifieras Norundas

ekosystemstation. Pågår ansökan om finansiering for ytterligare 5 år.

Lina Herbertsson kom på 3e plats i Forskar Grand Prix.

$s6 Övriga punkter
LUCSUS resepolicy klubbas imorgon, kan med fördel tas upp på kommande möte'

Hållbarhetsstrategi ftir LU forväntas beslutas i januari, därefter ska en Hållbarhetsplan tas

fram.

$57 Vårens sammanträdesdatum ar 812 och24l5 kl.13-16

vid Justeras

Henrik Smith

j

Karin Hofi'endahl

Paul Miller
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