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Öppnande av sammanträdet
Ordfciranden välkomnar alla och florklarar mötet öppnat.
2

Val av sekreterare
Carola Fors väljs

3

till

sekreterare.

Utseende av j usteringsperson
Styrelsen beslutar att utse Jennie Henningsson att tillsammans med ordföranden justera dagens

protokoll.
4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs såsom den skickades ut.
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Protokoll från füregående sammanträde
Styre I sen bes I utar a|t \ägga protokol let fr än 2020 -09 -29

6

till

handl i ngarna.

Rektor informerar och reflekterar över mandatperioden
Ärendet föredras av Annika Olsson

forskare. Utlysningstext har skickats ut till verksamheterna av Magnus Adenskog.
Efter ansökningstiden kommer de att behandlas av Strategiska utskottet. Utvalda
ansökningar skickas till Helsingborgs handelsförening som beslutar om tilldelning.
Utdelning sker i februari.
utskottet har gjort en bedömning av ansökningarna och skickat vidare 9 till stadens
beredningsgrupp. Staden beräknas ta beslut om tilldelning innanjul och utbetalning av
medel sker nästa år.
Bo Ahrén höll tal och tackade för donationen från Helsingborgs stad och Helsingborgs
handelsÍtirening.
medarbetare på Campus och våra samarbetspartners.

lor att ftira Campus framåt mot mer forskning och samverkan.
7

Utvärdering av strategiska medel till fakulteterna (inrapport fakulteter)
Ärendet fiiredras av Bo Ahrén
Fakulteterna med verksamhet på Campus tilldelades 5 miljoner extra/ är i 5 år som fijrdelas
enligt fördelningsnyckeln. Fakulteterna har skriftligt beskrivit hur den extra tilldelningen har
använts. En kortare muntlig redovisning presenterades av representanterna. Ambitionen är att
den extra tilldelningen ska permanentas.
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Utvärdering av de strategiska initiativen
Arendet föredras av Bo Ahrén
3 november rapporterade och intervjuades de 7 initiativen som tilldelats strategiska medel.
Återkoppling till initiativen sker idag (1112). Sammanfattningsvis har fyra initiativ arbetat
föredömligt. För de övriga tre initiativen krävs mer arbete. Råd och förslag på en
förbättringsprocess kommer att ges. Satsningen har varit mycket bra för Campus och den

fortsätter iytterligare
9

i3,5 àr.

Rektorsprocess Campus Helsingborg och ftirslag på ny rektor
Ärendet föredras av Bo Ahrén
Bo gick igenom processen for tillsättning av ny rektor vid Campus Helsingborg.
Rekryteringsgruppen föreslår Charlotta Johnsson som ny rektor och en kortare redogörelse av
Charlotta Johnssons presentèrades. Förslaget är MBL-förhandlat.
Styrelsen beslutar att utse Charlotta Johnsson som ny rektor för Campus Helsingborg.
Punkten j usteras omedelbart.
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Budget
Ärendet föredras av Jerker Jacobsson
Jerker presenterade Utvecklingsenhetens budget för 2021. Budgeten visar på ett underskott på
500 tkr, beroende på investeringar i nyaläterbrukade möbler i undervisningslokalerna. Det
finns ett positivt myndighetskapital att balansera upp mot. Därefter presenterades budgeten ftr
Utvecklingsenhetens projekt för 2021.
Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2021
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Fortsatt utveckling av C7
Ärendet föredras av Jerker Jacobsson

Vid förra styrelsemötet togs frågan upp om det fanns intresse för att investera i och hyra
våning C7. Intresse fanns och Jerker går igenom kostnadskalkylen för C7, bilaga 7. Kalkylen
diskuterades och intresset for investeringen är stort.
Styrelsen beslutar att uttala sig positiv att gå vidare med planering att förhyra C7
Jerker får i uppdrag att vid kommande möte presentera en mer detaljerad ekonomisk plan så
ekonomiska konsekvenser framgår tydligt
Frågan inför slutligt beslut tas upp igen när ekonomiska konsekvenser klarlagts och
universitetets resursfördelning inlör 2022 har diskuterats
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Styrelseutvärdering och reflektion över mandatperioden
Arendet föredras av Bo Ahrén
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Inför dagens möte har det skickats ut frågor

till

styrelsemedlemmarna om styrelsearbetet.
Inkomna svar är sammanställda och bifogas protokollet. Svaren kommer att överlämnas till
den nya styrelsen.
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Information och reflektion från ordförande
Ärendet föredras av Bo Ahrén

-

Ordfttrande, som utses av rektor för Lunds universitet
Rektor för Campus Helsingborg
Representanter från fem fakulteter (enl. tidigare rektorsbeslut)
Prefekter för de institutionerna som har största delen av sin verksamhet på
Campus Helsingborg
Två allmänrepresentanter
Tre studentrepresentanter.

Þ Utvärderingen för RQ20 kommer att vara klar ijanuari.
Þ Forskningspropositionen är försenad. Nytt datum är den 10 december.
Þ Bo reflekterar över styrelsearbetet och lyfter bl. a.:
- Kopplingen till universitetsledningen har varit värdefull
-

Nya utbildningar har skapats.
Naturligt att prata om forskning på Campus.
Campus har fått en tydlig prägling av samverkan.
Lokalövertagandet har inneburit ett lyft i de gemensamma lokalerna.

Bo tackade alla i styrelsen för ett mycket gott arbete under denna mandatperiod. Bo

tackade också utvecklingsenheten för sitt professionella arbete och Annika för en
mycket framgångsrik rektorsperiod.
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Information från staden
Ärendet föredras av Peter Danielsson

byggprojekt.

med Corona,
på söder. Även utökad kameraövervakning.
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Studentinformation
Jennie Henningsson, Ingenj örssektionen

innan årsskiftet.
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forum tillsammans med Helsingborgs Stad. Dels gällande nya möbler
Helsingborgen, dels om Helsingborg som studentstad.

till

Anton Domby, Agora

i både Lund och Helsingborg, för att undvika onödigt resande.

aktiviteter.
Ovrig information
Carin Stoeckman, Byggmästar'n i Skåne

klarat sig något bättre än många andra.

utbildning. Det är problem, då man vid anmälan måste uppge ett
organisationsnummer, vilket studenterna inte har.
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Övriga frågor.
Inga övriga frågor anmälda. Annika Olsson tar ordet och tackar ordföranden med en gåva for
ett gott samarbete och hans insats som ordförande i Campus styrelse.
Hela styrelsen tackas för det gångna året. En jubileumsbok ges till hela styrelsen.
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Mötet avslutas
Ordföranden tackar av studentrepresentanten Jennie Henningsson som efter årsskiftet
efterträds av Simon Thall. Därefter avslutas dagens möte och hela styrelsen önskas en god

Sekreterare

Carola Fors

Justeras

Bo Ahrén

Jennie Henningsson

jul

