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Närvarande:  Annika Olsson  Ordförande, Utvecklingsenheten 

Magnus Adenskog  Utvecklingsenheten 
Jerker Jacobsson  Utvecklingsenheten 
Karin Jönsson    Biblioteket 
Lars Harrysson  Socialhögskolan 
Britta Persson   Internationella mastersprogrammen 
Lars Olsson   LDC 
Veronica Åberg   Inst. service management och tjänstevet. 
Carola Fors   Lokalbokningen 
Rebecka Kvist   Ordf. Ing-sektionen 
 Carina Yourstone  Studenthälsan 
Carola Fors   LU Service  
Petra Moser Nörgaard  Externa relationer 
 
 
 
 
 

1.  Mötet öppnas 
 
 Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas. 
 
2.  Petra Moser Nörgaard från externa relationer hälsas välkommen. Externa relationer kan 
 ge stöd till verksamheter som vill samarbeta med olika lärosäten, både inom och utom 
 Europa. Kontakta externa relationer om ni vill att de ska besöka er institution för en mer 
 ingående presentation. På medarbetarwebben finns aktuella utlysningar. Petras 
 presentation är bifogad med anteckningarna.  
 
3.  Föregående möte 18-10-22   

  
Minnesanteckningarna gås igenom och läggs till handlingarna. 

 
4. Rektor informerar 
 

 Rektor informerar om de olika forskningsanslagen som har tilldelats institutionerna 
 strategisk kommunikation, service management och tjänstevetenskap och 
 socialhögskolan (Sopact).Tre från Formas och ett från Vinnova.  
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 Utlysningen till strategiska medel. Idéskiss ska skickas in senast den 10 december. 
 Utvärdering av ansökningarna sker 18 december. 20 december meddelas vilka som gått 
 vidare i processen och får komma in med en fullständig ansökan.  
 
 29 oktober var det avstämningsmöte mellan Lunds universitet och Helsingborg stad. 
 Staden kommer att fortsätta med samma ekonomiska satsning till Campus och 
 studenterna.  
 
 Helsingborg stad har startat en förstudie om att starta upp en tech-Hub i Helsingborg. 
 Annika Olsson, Magnus Adenskog och Erik Larsson (LTH) är engagerade från Campus.   
 
 Studenter inom skapa din framtid projektet är ute och besöker högstadieskolorna nu. 
 HD/Sydsvenskan kommer att följa med och göra ett reportage.  
 
 SYV nätverket inom LU har haft möte uppe på Campus för att prata om diskriminering.  
 
 Ett SYV-nätverk för Helsingborgs skolor har varit på besök och fått information om 
 Campus och våra utbildningar.  
 
 Peter Ahlms lokalutredning kommer att presenteras för Campus styrelse den 11 
 december.  
 
 Helsingborg Live har debatt den 4 december på Helsingborgen. Kvällen tema: Havet 
 stiger – försvinner Helsingborg?  
 
 Annika har träffat Jesper Falkheimer, sektionen forskning, samverkan och innovation. 
 De rekryterar 2-3 nya säljare för uppdragsutbildningar, varav en kommer att kopplas till 
 Campus, samt en avdelningschef,. Annika följer upp detta med möte i januari.  
 
 Möte med Hbg stad angående plattformspengarna har hållits. Alla som har ansökt 
 kommer att få besked i mitten av december. 
 
 Staden har utlysning för resestipendier till vänorterna Pärnu i Estland och Dubrovnik i 
 Kroatien, för dem som ska skriva sin kandidat eller masteruppsats. Man ser gärna 
 ansökningar från fler program och inriktningar.   
  

 
 

5. Fristående kurs i entreprenörskap 
  
 Annika informerar om en LU gemensam fristående kurs i entreprenörskap, 7,5 hp. Det 
 är EHL som är kursansvariga och kursen hålls med tre lärarledda tillfällen, resten sker 
 via webben. Annika önskar återkoppling från institutionerna innan jul, om det finns 
 intresse för att vi startar en kurs på Campus. 
  

 
6. Lokalinformation 
 
 Jerker informerar om lokalöversyn och förändringar på Campus 

• Socialhögskolan har flyttat till C5 
• LDC’s IT-tekniker har flyttat till C4 
• Bibliotekets personal har flyttat till C4 
• Studentservice flyttar till C1 den 3 december 
• Utvecklingsenheten flyttar till E2 19-21 december, och hela C7 är tömt 
• 2 grupprum tillkommer på C1 
• C111 blir ett konferensrum med 20 platser 
• Gemensamt personalrum på C1 
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  Hyra av Penthouse (E7) av Mindpark kan ske till rabatterade priser. Villkor och 

bokningsblankett finns på de interna sidorna under lokalinformation.  
 

 Installation av automatiska dörröppnare inne på Campus drar ut på tiden. Newsec har 
 inte återkommit med besked hur och när installationen skall genomföras. LU Byggnad  
 hjälper till i den fortsatta dialogen med Newsec så att arbetet kan påbörjas. 

 
 På eftermiddagens husstyrelsemöte kommer man att ta beslut angående fortsatt 
 tömningsrond av vaktbolag, och om en ALC (active learning classroom) grupp ska 
 bildas och vilket uppdrag den sådana fall ska ha.  
 

 Nästa brandskyddsrond genomförs den 30 november.  
 
 Nu har vi uppdaterade utrymningsplaner som visar på hjärtstartare, förbandslådor och 
 utrymningsplatser för personer med funktionsnedsättning. Utrymningsplanerna kommer 
 inom kort att sättas upp.  
 
 Under hösten har det inte varit någon utrymningsövning, den har flyttats fram till 
 vårterminen 2019. 

 
 
7. Verksamheten informerar 
  
 Lars Harrysson, socialhögskolan, informerar om att de har fått information om studenter 

som fuskar, genom att de har haft tillgång till kassaskåpet. De har anmält det till 
säkerhetsavdelningen, som undersöker saken. Postrummet har flyttats och numera ska 
inga studenter ha tillgång till rummet där kassaskåpet står.  

 
 Karin Jönsson, biblioteket. Man kommer att utöka platserna i det tysta läsrummet, man 

tittar nu på inredning till detta. Karin uppmärksammar också mötet på resursrummet 
som finns på C2. Det är väldigt tråkig och oinspirerande miljö. De brukar titta till det, 
men de äger inte lokalen och undrar om man kan göra något.  

 
 Britta Persson, internationell koordinator. Campus mastersprogram närvarade på mässan 

i Lund, där alla LU’s mastersprogram presenterades. Mässan var välbesökt. 
Ansökningarna inför hösten 2019 är nu öppen. Man planerar två seminarier under våren, 
dels ett om stresshantering  med Malin Kisro, studenthälsan, dels ett om 
karriärmöjligheter tillsammans med LU career. Planer på att bjuda in Hic, Mih student i 
samband karriärseminariet finns.  

 
 Carina Yourstone, studenthälsan. Julstängt på studenthälsan mellan 21 december och 9 

januari. Nytt sätt för Campus studenter att boka tid, man ringer studenthälsans reception 
i Lund. Mer information på studenthälsans hemsida.    

 
 Veronica Åberg, inst. för service management och tjänstevetenskap. Rekrytering pågår 

till ett lektorat, en postdoc, tre doktorander och en kommunikatör. Styrelsen har beslutat 
om nya strategiska ledstjärnor för att leda institutionens arbete framåt. 

 
 Magnus Adenskog, samverkanskoordinator. Är inbjuden till ISM’s personalmöte för att 

informera om de olika samverkansprojekten som pågår just nu.  
 
8.  Studentinformation 
 
 Rebecka Kvist, Ingenjörssektionen. Vid höstterminsmötet valdes en ny styrelse, alla 

platser är tillsatta utom ordförandeposten. Två event har hållits tillsammans med Agora 
och Stampus. Dels Alla mot cancer, dels Campus mot trakasserier. Båda eventen har 
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haft bra uppslutning och varit lyckade. De har haft problem med att deras post har 
öppnats. Jerker undersöker saken.  

  
  
9.      Övriga frågor 
 
 Inga frågor. 
 
10.  Nästa termins möte 
 Tisdag 29 januari 10:15-12:00 
 Tisdag 12 mars 13:15-15:00 
 Tisdag 14 maj 10:15-12:00 
 Kalenderinbjudan kommer att skickas ut. 
 
11. Mötet avslutas  
  
 Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 Vid pennan, 
 
 
 Carola Fors 
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