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LUNDS

1 Oppnande av sammanträdet

Ordftiranden välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. En kortare presentationsrunda.

2 Vnl av ¡ekreterare

Carola Fors väljs till sekreterare

Postadress Box 882, 251 08 Helsingborg Besöksadress Universitetsplatsen 2 Tel 042-35 65 I 9, 042-35 65 00 (vx)

E-post carola.fors@ch.lu.se Webbplats www.ch.lu.se
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3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Jennie Henningsson att tillsammans med ordforanden justera dagens
protokoll.

Fastståillande av dagordning

Dagordningen fastställs såsom den skickades ut.

Protokoll från fìiregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet frârr'2019-12-10 till handlingarna.

6 Rektor informerar om Campus Helsingborg

Ä¡endet dras av Annika Olsson
- Handelsfüreningen delar ut stipendier till 4 yngre forskare 13 februari.
- 4 februari va¡ det invigning av Campus jubileumsfirande med tårta och studentutställning.
- 78 ansökningar inkom till kommunikatörstjänsten. Intervjuer har påbörjats. Via Lunicore

arbett nu Christina Abdulahad med webb och sociala medier till dess att ny
kommunikatör åir på plats.

- Inbjudan till ntiringslivskvällen 25 mars i Helsingborg kommer att skickas ut inom kort.
Kvällens tema är innovationer. Forskare och representanter från nåiringsliv och offentlig
verksamhet berättar om framgångsrika innovationer inom olika områden.

- En arbetsgrupp har arbetat fram ett ftirslag på partnerskapsavtal mellan LU och
Helsingborgs stad, som presenteras idag på kommunalrådsberedn in gen.

- Temat fìir årets Framtidsvecka är "Krafter i rörelse" och kommer att hållas under vecka
42.Yadkan Campus bidra med? Skicka idéer till Annika.

- Vattenhallen light, projekt genom plattformspengar, kommer under varen att ha träffar på
Campus. Studenter undervisar elever och låirare fran grundskola/gymnasium i
programmering. Vattenhallen kommer även att bidra med aktiviteter på jubileumsdagen.
Mer information om Vattenhallen på Campus finns på Campus hemsida under samverkan.

- Socialhögskolan har fTitt examenstillstand ftir sjukûuskuratorer. Utbildningen startar
hösten 2020. Utbildningen är ett-årig och kommer attba2O platser.

- Det finns behov av atttitta över utbildningssidorna som blivande studenter kommer till via
antagning.se. Exempelbilder visades och finns bifogade, med protokollet.

- Campus kommer att ha en egen monter på mässan "Kunskap och framtid" i Göteborg till
hösten.

7 Ekonomi

Jerker Jacobsson fÌiredrar Êirendet.
- Utvecklingsenhetens resultat ftjr 2019 presenterades med ett positivt resultat pä 624 tlrr
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I Information från ordfìirande

Bo Ahrén foredrar åirendet.
- Steg 1 av RQ20 är nu avslutad. Rapporter till 30 internationella paneler kommer att

skickas ut. 9-10 juni kommer en panel till Campus for att utvåirdera vår samverkan med
stad och nåiringsliv.

- Rekryteringen av ny rektor för Lunds universitet pågår.Nomineringsprocessen åir snart
klar.

- Tellusenkäten offentliggörs 12 februan2020.
- Budgetenfor 202|beråiknas vara i nivå med2020 års budget.
- Samverkanskonferens22-23 april.
- Vid Lunds universitets årshögtid delades silvermedaljer ut till seniorprofessor Mikael

Eriksson, och f.d. styrelseordftiranden Margot Wallström. Lena Rolén vid institutionen for
strategisk kommunikation tilldelades administrativa priset.

9 Information från staden

Peter Danielsson fiiredra¡ ärendet.
- Befolkningsmängden i Helsingborg har st¿biliserats
- Ca 1000 nya fiiretag under 2019
- Över 800 000 gästnätterunder20l9
- Krangelombudsman på plats
- H22kommer att hållas 30 maj - 3 juli 2022.
- H22 Summit kommer iâr attvan34 november 2020.
- Följ alla projekt päH22se

10 Studentinformation

Jennie Henningsson ftir Ingenjörssek¡tionen
- Skiftet till nya sfyrelsen är nu klart. Styrelsen har genomfìirt workshops och utbildning.
- Lunchfìireläsningarnaåirigång.

Johan Henriksson, Agora
- Agoras nya logga åir klar.
' Arbetet med Agoradagenar i full gang.
- Examengruppen har påbörjat planeringen av årets examensceremoni.
- Nya faddrar söks infor nästa terminsstart.

11 Övriga frågor

Inga öwiga frågor.

12 Nästa möte

Nästa möte åir onsdag 13 maj 13:15.
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13 Mötet avslutas

Ordfürande tackar fìir dagens möte och avslutar det.

Sekreterare

Carola Fors

Justeras

Bo Ahrén

I

k"Henningsson


