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1.

prefekt Matematikcentrum, L'[TI
avdelningschef, LU Byggnad
IT-samordnare, Campus
Huvudstuderandesþddsombud, LTH

Mötes öppnas
Jerker hälsar alla välkomna. Mötet öppnas med kortare presentationsrunda.
Jerker informerar att LU Byggnads representant nu åir Malin Giilich, som
tyvän inte kan närvara idag.

2.

Val av justeringsperson
Magdalena Unosson väljs till justeringsperson.

3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes såsom den skickades ut.

Postadress Campus Helsingborg Box 882, 251 08 Helsingborg Besöksadress UnVersfrefsplatsen 2, 252 25 Helsingborg Telefon, U2-35 65 19,
042- 35 65 00 (vlixal) E-post carola.fors@ch.lu.se Webbadress www.cà./u.se
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4.

Protokoll från färegående möte
Inga frågor på füregående protokoll. Protokollet läggs

5.

till handlingarna.

InformationfrånUtvecklingsenheten
Charlotta Johnsson filredrar åirendet.

o

Charlotta visar siffror på hu¡ de drygt 1000 nya studentema är
fìirdelade på olika program.

o

Positiv respons på Str,rdentnagasinet som skickades ut under
soürmaren

till

nyantagna studenter.

o

Kommunstyrelsen i Helsingborg har beslutat att Science Park
ska etableras i Helsingborg. Campus sitter med i arbetsgruppen
som drivs av Helsingborg stad.

o

Yrkeshögskolan kommer att flytta in i Tretomhuset till hösten
2022.

o

Gerdahallen expanderar och kommer öppna upp verksamhet
Tretornhuset under januari 2022.

o

Den strategiska planen, som vi har till grund für Campus
utveckling, gäller 2018-2022. Aftetet med ny strategisk
påbörjas 28 september, när det är strategidag für süategiska

i

utskottet och Campus styrelse.

o
6.

Framtidsveckan 18-22 oktober. Campus kommer att ge
seminarier.

13

Ekonomi
Ärendet füredras av Jerker Jacobsson
Jerker går igenom Utvecklingsenhetens bokslut fìir tertial 2,bilaga2.Det
visar på ett negativt resultat på 1 014 tkr fìir perioden jan-aug, mot ett
budgeterat underskott pä213 tkr. Underskottet fürHaras i allt väsentligt av
lägre hyresintäkter fìir perioden, samtidigt som hyreskostnadema överstiger
budget.

7.

Lokalfrågor Campus Ilelsingborg

o

Campus har, efter beaktande av rektorsbeslut, LU gemensarnma
riktlinjer, S-faks och LTHs rekommendationer börjat terminen med
varannan stol i låirosalama, mÍD( 4 personer i grupprum och få sitþlatser
i gemensamma studiemiljöer och cafeteria. Personal i salarna ombeds
att se till att stolarna sttills tillbaka så att det är enbart en stol per bord i
salen.

o

Fler stolar kommer att ställas ut i cafeteria och studiemiljöer under
oktober. Llirosalama kommer att möbleras upp under sista veckan
oktober. L november ska allt vara återställt.
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o

Jerker visar bilder på de nya möblerna som nu är på plats i våra lokaler
och visar hur inköpen har frirdelats.

o

LU byggnad och Wililborgs har nu skrivit kontrakt fiir C7.
Målsätbringen åir att det ska va¡a klart till den I maj 2022.
Lokalgruppen har inbokat möte fiir att starta upp processen när det
gäller inköp av möbler. Förfrågningsunderlag für möblerna kommer att
gå ut ijanuari.

o
o

Podstudion (C527)är nuklar och kanbokas.
För Mediastudion (C310), som kommer att ha fast utrusning ftir
inspelning av fdreläsningar och även en mobil utruslring ftir
livesåindningar och inspelning av olika aktiviteter, återstår en del arbete
innan den kan börja användas. Olika altem¿tiv für att såikerställa
kompetens fìir teknik och produktion diskuterades. Ett alternativ är att
bygga upp kompetens i verksarnheterra som samtidigt ska fungera i ett
helhetsperspektiv på Campus. Diskutera frågan i era verksamheter och
återkoppla till Jerker. Utvecklingsenheten kan ombesörja
utbildningsinsatser fìjr åindamålet.

o

Sþltringen på Campus har under
Allt sþltning åir sve/eng.

o

Helsingborg stad kommer att sätta upp sþltar som visar vägen mot

sommaren ftirbättats på Campus.

Carnpus.

o

Golwå¡den på El, Ez,Cl och C2 skjuts fram till julledigheten. Skawar
i golvmattorna måste åtgZirdas inn¿¡ gslwfu'd kan ske.

o
o

Securitas genomfürde tömningsronder under hela sommaren.

o
8.

Under pandemin har flera datorer på Campus använts ftir
färransluhring. Det har inkommit önskemål att möjligheten für
f ärranslutning ska fortsätta.
Fortsatt målning av Campus. VaningsplanenC4-Có kommer
preliminåirt att målas under sommaren202Z.

Uppfäljning av SBA på Campus Helsingborg

o

Brandsþddskonfroll utfördes
planerad

o

till

9

juli

utan anmäirkning. Ntista kontroll är

8 oktober.

Utrymningsövning skjuts fram. Kommertroligtvis att fìirläggas under

vâren2022.

o

Brandsþddssamordnare, Tobias lJllmark och brandsþddshandläggare
Isabel Hedvall kommer den 5 okfober.

o

Utrymningsinformation för studentema åir uppdaterad och finns på
Campus webb, under Utbildning/Livet som student/Säkerhet och
brandsþdd. Det åir institutionerna som ansvarar att kommunicera ut
studenterna. Instrukfionerna

9.

.

åir

till

bifogade med utskicket.

Studentinformation

Emilia Björklund fastighetsansvarig Agora

o

Nya styrelse på plats.
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o

Planering für Agoradagen.

André Johansson, fÌirvalUringen Ingenjörssektionen

o
o

Nollningen är avslutad. Stort infresse fran de nya studentema
Arbetsmarknadsdagen MåissING, planeras. Önskemål fran
füretag med digitala moment.

Projektledama für arbetsmarknadsdagarna ombeds att kontakta lokalbokningen fìir
att se över lokalbehovet fìir Agoradagen och MässING.

10. Övriga frågor
Inga öwiga frågor

11. Mötet avslutas
Jerker informerar om att nåista möte är onsdag 24 november 13:15-15:00.
Sedan avslutas mötet.

Sekreterare

Ca¡ola Fors

Justeras

