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Närvarande ledamöter
Lena Eskilsson
Charlotta Johnsson

ordfürande, prorektor LU
rektor, Campus Helsingborg

Christofer Edling
Annika Olsson
Patrik Lindskoug
Kristina Åkesson

dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
rektor, Lunds tekniska högskola
vicedekan, Juridiska fakulteten
dekan, Medicinska fakulteten
vicedekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
prefekt, Inst. für service management och

Olof Sundin
Mattias Wengelin

tjänstevetenskap

prefekt, Inst. für strategisk kommunikation
kommunstyrelsens ordffirande, Helsingborgs stad
ordftirande, AGORA
ordftirande, Ingenj örssektionen

Mozghan Zachrison
Peter Danielsson
Anton Domby
Simon Thall

Frånvarande ledamöter
VD Byggmästar'n i Skåne

Carin Stoeckman
Johan Henriksson

studentrepresentant

Ovriga
administrativ chet Utvecklingsenheten

Jerker Jacobsson
Carola Fors

1.

administratör, Utvecklingsenheten

Oppnande av mötet
Ordftirande öppnar mötet och hälsar alla välkomna

2.

Val av sekreterare
Carola Fors väljs

3.

till

sekreterare

Val avjusteringsperson
Olof Sundin väljs

att

jämte ordfiirande justera protokollet.

Postadress Box 882, 251 08 Helsingborg Besöksadress Universitetsplatsèn
E-post carola.fors@ch.lu.se Webbplats www.ch.lu.se
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Tel 042-35 65 19,042-35 65 00 (vx)
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4.

Fastställande av dagordning
Ordftirande lägger till avtackning under övriga frågor. Sedan fastställs
dagordningen.

5.

Protokoll från fÌiregående möte
Inga frågor på fÌiregående mötesprotokoll. Protokollet läggs
handlingarna.

6.

till

Rektor informerar (CJ)
återgång

till normal undervisning.

tilldelats priset Gobal Swede av Svenska institutet.
studentstad.

antagna studenter. Ett samarbete mellan Helsingborg stad och
Campus Helsingborg.

visa på olika samverkansmöjligheter. Har även träffat representanter
ftr Miljöbron, Campus Vänner och Hetch.

klar i juni. Campus arbetsgrupp utgår från Strategiska utskottet. En
workshop, dit all personal var inbjudna har hållits.
Datum är satta till 7-10 juni 2022. Tema fìir dagarna är klara.
Förslag finns på att i samband med "Our future city" hålla
uppdragsutbildning och forskarskola.
närvaro på Campus,

Campus/Mindpark.

7.

Ekonomi (JJ)
Jerker Jacobsson presenterar tertialbokslutet ftir Utvecklingsenheten, som
visar på ett underskottpä3 161 tkr für perioden januari-april. Uteblivna
hyresintäkter samt tillkommande lokalkostnader är den största orsaken till
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awikelsen. Centralt beslut har tagits som innebtir att hyresdebiteringen i år
baseras pä 2019 års lokalbokningar.

Lärosal C548 ha övergått från Socialhögskolans ägo till Utvecklingsenheten,

vilket innebär ökade kostnader gällande, hyra, drift och lokalvård. Prognosen
ftir helåret 2021 har justerats till ffiljd av detta.

8. C7
Ärendet ftiredras av Jerker Jacobsson
Jerker visar ändringar på den nya skissen som arbetsgruppen ftir C7 har
füreslagit. Justeringarna har ökat flexibiliteten av lokalema, något som
verksamheterna önskade.

Förslag på finansiering av lokalen, bilaga 4, gås igenom.
Campus styrelse ställer sig bakom den ftireslagna finansieringen och
beslutar att gå vidare i processen där LU Byggnad ges i uppdrag att inleda
hyresftirhandlingar med Wihlborgs.

9.

Information från ordfürande (LE)
tilldelats:

-

1,125

tktill c7

Den strategiska satsningen
milj oner har permanentats.

till forskningen

på Campus om 5

Beslut om resursfürdelningen tas i oktober.
forskningsprogrammet med fokus på Agenda 2030 och hållbar
utveckling, forskare från Campus fi nns represe nterade. 2-4
ansökningar kommer att tilldelas medel. Beslut kommer att tas i

juni.
augusti, ligger fast.
succesiv och kontrollerad återgång

till campusundervisning.

10. Information från staden @D)

- Nedgång i smittspridning.

- Större füretag har gått bra. Mindre ftiretag har gått sämre. Beroende
på bransch och marknad
- Lägre arbetslöshet idag jämftirt med samma tidpunkt 2020.
- Nyftiretagandet har ökat med l0%.

från Campus engagerade.
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närhet av Campus Helsingborg.

information.

Ledamöterna ser många forskningsmöjligheter på de olika projekten som
pågår och ska påbörjas. Ett möte med strategiska utskottet fÌir att titta
närmare på det bör initieras.
Helsingborgs stad ser positivt till alla former av samverkan och Peter kan
bidra till kontaktytor inom staden

11. Studentinformation
Anton Domby, Agora informerar:

fysiska aktiviteter

till

hösten.

Simon Thall. Ingedörssektionen informerar:

fototävling.
Intresse finns für att ta del av enkäten gällande pendlingen. Simon ombeds
att mejla den till Carola Fors, som sänder den vidare till styrelsen.
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12. Strategidagen 28 september (LE)
Fråga om strategidagen ska hållas digitalt eller fysiskt ställdes. Styrelsen
ansåg att ett fysiskt mötê var att ftiredra om riktlinjerna tillåter det.

Följande ftirslag på fokusfrågor

.
o
o
o

till

strategidagen kom fram under mötet.

Uppftiljning av strategisk plan
Breddad rekrytering

Intemationalisering
Synergi mellan staden och forskare

Kontakta Lena eller Charlotta om fler ftirslag

till fokusfrågor dyker

upp.

13. Övriga frågor (LE)
Johan Henriksson, som tyvärr inte kunde delta på dagen möte, kommer att
avgå som studentrepresentant. Johan tackas ftir sitt arbete i styrelsen med en

gåva.

14. Möten for 2022
Datum för möten under 2022 är bokade följande datum och tider:
Fredag 11 februari, 9:00-15:00 (möte + strategidag)
Tisdag L7 maj, 13:30-L5:30

Tisdag 11 oktober, 13:30-15:30
Tisdag 13 december, 13:30-15:30

15. Mötet avslutas
Ordftirande tackar Íìir dagens möte och önskar alla en irevlig sommar
Därefter avslutas mötet.

Sekreterare

Carola Fors

Justeringsperson

Justeringsperson

a- 1"
Lena Eskilsson

Olof
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