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LUNDS

Öppnande

Ordfìiranden välkomnar alla närvarande och digitala deltagare och fürklarar mötet öppnat. En
korta¡e presentationsrunda.

Val av justeringsperson

Veronica Åberg väljs till justeringsperson.

Postadress Box 882, 251 08 Helsingborg Besöksadress Universitetsplatsen 2 Tel 042-35 65 19, 042-35 65 00 (vx) Fax 042-35 65 85

E-post carola.fors@ch.lu.se Webbplats www.ch.lu.se
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3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskick.

4 Protokoll från fÌiregående möte

Uppftiljning fran ftina mötet gällande trygghet ftir anställda. Inst. ftir strategisk
kommunikation upplever att arbetsmiljön kåinns tryggare nu efter deras ombyggnad.
Inst. für service management och tjänstevetenskaps personal känner ingen oro. När
återinrymningsknapparna är på plats tycker även LTH att säkerheten ftir anställda är
tillräcklig.
Dåirefter läggs protokollet från ftiregående möte 2019-l l-27 till handlingama.

5 Informationfrånutvecklingsenheten

Ärendet ftiredras av Annika Olsson.
o Den planerade jubileumsdagen den 20 maj, skjuts fram till efter sommaren. Mer

information kommer. Arbetet med jubileumsboken fortsätter. Deadline ftir en idéskiss på
2000 ord, är den 9 april och ska lämnas till Ida de Wit Sandström. Kom ihåg att använda
jubileumsloggan vid alla aktiviteter.

o På grund av Corona har Helsingborg Live skjutits fram till hösten, Öppet Hus blev inställt
och Näringslivsmiddagen som skulle varit ikväll, är framskjuten till hösten.

o l8 maj börjar en ny kommunikatör på Utvecklingsenheten, Sanna Trygg.
o Helsingborg stad kommer inom kort att besluta om två plattformsansökningar som ligger

inom nyutveckling och Triple Helix. Dels Vattenhallen light, dels ett samarbete mellan
institutionema fÌir service management och tjänstevetenskap, strategisk kommunikation
och psykologi, CLOO, kring ledarskap i offentlig sektor.

o Lunds universitets Framtidsvecka, planeras till vecka 42. ,4rets tema är: Krafter i rörelse.
Planerar ni något evenemang, seminarium eller liknande lägg det gåima under vecka 42,
så att Campus syns under veckan.

6 Årsbokslut per 2019-12-31

Ärendet ftiredras av Jerker Jacobsson.
o Utvecklingsenhetens resultat ftir 201 9 presenterades med ett positivt resultat pä 624 tkrr

7 Lol<alfrågor Campus Helsingborg inkl AlC-miljöer

Ä¡endet füredras av Jerker Jacobsson.
o Möbler till vår lokal på Mindpark är beställda. Lokalen ligger i direkt anslutning till

korridoren på E2 och kommer att ha en flexibel möblering med 36 platser samt tre mindre
rum. Lokalen berfünas vara klar till början av maj, dåjoumalistutbildningen, eventuellt,
kommer attha ett projekt i lokalen.

o Till E218 kommer det också att beställas nya möbler. Även den salen kommer attha36
platser och flexibel möblering. Klar till terminssta¡ten HT20.

o Prissättning av AlC-salama. Styrelsen anser att en högre kostnad av AlC-salarna har en
negativ inverkan på utnyttjandet och füreslår sarnma prissättning som övriga salar.

o Förfrågningsunderlag für nya bord och stolar i undervisningssalar och grupprum har
skickats ut. Andreas Svensson, påpekar att renovering kan vara ett altemativ. Lars
Harrysson nämner att en del grupprum har pelare i rummen som gör att nuvarande möbler
är opraktiska.
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o Besök från Umeå universitet dën27 mars är inställt. Vi hoppas att de kan komma till
hösten.

o Statens konstråd har kommit med fìirslag på ny konst och vi har visat vårt intresse für
några. Nu awaktar vi besked om vilka som vi kan ñ.

o Målning av våra lokaler fortsätter. Den här veckan målas konidor, grupprum och
undervisningssalar på 82. Under sonìmaren kommer C2 attmålas, inklusive biblioteket.
Den röda ftirgen kommer att ersättas av den vita nyansen. Den blå fÌirgen på pelama
behålls. Synpunkter på den blå fÌirgen lämnades av Jörgen Eksell och Veronica Äberg.
Jerker Jacobsson tar med sig synpunkterna och återkommer efter samtal med
lokalplanerare och fastighetsägare.

o Belysningen i cafeteriaområdet har setts över. Ny takarmatur, sedan pendelbelysning
över borden kommer att installeras,

o Utv?indig fünsterputs sker vår och höst av Wihlborgs. Kostnaden, I lOtkr/år läggs på

hyran.
o Ny vaktmästare börjar I april, Dick Lindroos.
o På senaste husmötet med Wihlborgs, tog man upp att kommunikationen i samband med

störande arbete i närliggande lokaler måste fürbättras. Arbete med ventilationen pågår

och ska vara klart till sommaren. På C6 har man haft problem med vattenläckage utifrån

- det ska vara åtgärdat. Innergården fär ej anvåindas fìir parkering utan tillstand. Behövs

ett sådant, kontakta vaktmästeriet.
o Helsingborgen kan komma att stänga tillfrilligt, då det Uir väldigt ñ besökande p g a

Coronaviruset.
o Budgeten ftr campusgemensamma kostnader 2021 kommer att beslutas på majmötet.

Vid mötet kommer även ny ftirdelningsmodell presenteras.

8 Arbetsmarknadsdagar på Campus

Ärendet ftredras av Jerker Jacobsson
o I samband med planeringen av årets arbetsmarknadsdagar, uppstod en del diskussioner

angående tillgängliga ytor och hantering av möbler. En arbetsgrupp bestående av

studenter, husprefekt och lokalbokare kommer att bildas für att ta fram en policy
rörande arbetsmarknadsdagarna. Målet är att ett fürslag kan presenteras på nästa möte.

9 Uppffiljning SBA

Ä¡endet föredras av Jerker Jacobsson
o Brandsþddskontroll rir påbörjad i mars.
o Ingenfastighetsgemensamutrymningsövningframöver.Vårutrymningsövningplaneras

till hösten i samband med kontrollen Siemens genomftir till Wihlborgs.

10 Studentinformation

Båda kårema informerar om att alla planerade evenemang är inställda eller framskjutna. Man
finns på plats digitalt.

övriga frågor
Rasmus Jönsson tar upp en trafikfara vid Carl Krooksgatan på Söder, på väg till/fiån Campus.
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12 Mötet avslutas

Nåista möte är den 27 maj 13:15-15:00. Därefter avslutas mötet.

Sekreterare

Carola Fors

Justeras
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