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övriga
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Carola Fors

1.

administrativ chef, Utvecklingsenheten
administratör, Utvecklingsenheten

öppnande av mötet
Ordfürande hälsar alla välkomna. Mötet öppnas med en kort
presentationsrunda.

2.

Val av sekreterare
Carola Fors väljs till mötessekreterare.

3.

Val av justeringsperson
Patrik Lindskoug väljs att jämte ordftrande justera protokollet.
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E-post carola.fors@ch.lu.se Webbplats www.ch.lu.se

Q-

ë<-

Sida 2 av 5

4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskicket med kallelsen.

5.

Protokoll från füregående

möte

þilaga

1)

Inga fragor gällande ft)regående mötesprotokoll. Protokollet läggs

till

handlingama.

6.

Rektor informerar (CJ)
Ärendet fìiredras av Charlotta Johnsson.

-

Visar hur höstens 1000 nya studenterna fürdelats på de olika
programmen på Campus. Aven söktrycket ftir 2021 och anTal
lorstahandssökande ftir åren 20 1 9-202 1 redovi sas.
Stegvis och säker återgång till Campus. Fr. o. m. 1 november ska LU
vara tillbaka till normal verksamhet utan begtänsningar.

Hänt under sommaren:

o

Studenttidningen HBG STDNT skickades ut
fürsta urvalet. Blev väl mottaget.

o

Evigt mode - en utställning på Sofiero. Campus forskare var

till alla antagna i

delaktig.

o

Relog och Closer i samverkan med Helsingborgs stad ftir
hållbar e-handel.

o
o

Yrkeshögskolan kommer att flytta in i Tretornhuset.
Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta arbetet med
inrättandet av en Science Park.

o

Gerdahallen öppnar verksamhet i Tretomhuset under januari
2022.

Campus kommer att ha l3 seminarier under LU:s Framtidsvecka.
Seminarierna kommer att sändas digitalt och man kan närvara på plats.
Fortsatta arbetet med Science Park. Fas 2 har påbörjats. Campus
arbetsgrupp är Strategiska utskottet. Avstämning med LU:s ledning
sker innan redovisning ijanuari 2022. lnvigning är planerad till april
2022.

Planering av "Our future city", Campus bidrag under H22, fortskrider.
Teman är på plats. I planeringsstadiet, Vattenhallen, X-lab,
forskarskola.

Avtal är tecknat mellan Wihlborgs och LU Byggnad gällande C7.
Skyltar i staden som visar vägen

till

Campus är pävàg.

Samtal med Handelsfüreningen om handel och logistik.

Framtida arbetsområden:

o
o
o
o

Breddad rekrytering

-

hur fortsätter vi?

Internationalisering.
Kan testbäddsmöjligheterna ftirbättras?
Bevakning av vad som händer i vår geografiska närhet.
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o
o
o
o
7.

Stärka upp "vi-känslan" på Campus.

Profilområdes-diskussion på gång på LU.
Lund life long leaming lab

Mobilitet och affiliering

Campus strategiska plan (CJ)
Ä¡endet füredras av Charlotta Johnsson
Campus nuvarande strategiska plan är giltig20l81022 och arbetet med en
ny skall nu påbörjas. Den nya planen ska ta sin utgångspunkt i nuvarande
plan, men uppdateras och eventuellt kompletteras med nya måI. Den bör
gä11a20232027.En öppen diskussion om den strategiska planen ftljde.
Viktigt att beakta Campus strategiska plan i relation till fakultetemas.
Vilka mål läggs på institutionerna och vilka läggs på utvecklingsenheten?
Ska den kompletteras med en handlingsplan med mål och ansvar? Tankar
att ta med i arbetet framåt.

Charlotta fìireslår att Strategiska utskottet fär i uppdrag att ta fram en
statusrapport für perioden 2017-2022, med avstämning på kommande
styrelsemöten. De får även i uppdrag att utarbeta ett ftirslag på strategisk
plan20231027. Ny plan bör vara klar till det till december 2022.
Styrelsen instämmer i ftirslaget.

8.

Campus 2027

-

workshop med strategiska utskottet (CJ)

Ärendet ftiredras av Charlotta Johnsson
Under eftermiddagens workshop på temat Campus 2027, kommer styrelsen
tillsammans med Strategiska utskottet, gruppvis, att diskutera fyra
områden, utbildning, forskning, samverkan och profil i 15 minuters pass.
Workshopen avslutas med gemensamma diskussioner. Materialet kommer
att sammanställas och användas arbetsmaterial ÍÌir Strategiska utskottets
kommande arbete med den nya strategiska planen.

9.

Ekonomi
Jerker Jacobsson ftiredrar ärendet

-

-

Jerker går igenom Utvecklingsenhetens bokslut för tertial 2,bilaga2.
Det visar ett negativt resultat på 1 014 tkr ftir perioden jan-aug, mot ett
budgeterat underskott pâ213 tkr. Underskottet fÌjrklaras i allt
väsentligt av lägre hyresintäkter for perioden, samtidigt som
hyreskostnaderna överstiger budget.
P. g. a. pandemin har inga pengar använts av de externa

projektmedlen.

-

Jerker visar även exempel på investeringen i de nya möblema på
Campus och hur inköpen har fürdelats.

* !._
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10. Information från ordfürande (LE)
Ärendet ftiredras av Lena Eskilsson

-

-

Successiv återgång till campus. Fr o m den I oktober öppnar
matplatser och studieplatser upp. Avståndsmarkeringar tas bort
största delen. Fr. o. m. 1 november full återgång till
campusundervisning.

till

Rektorsbeslut den 9 september om att inrätta ett
campusutvecklingskontor och campusutvecklingsråd med syfte att
verka ftir utvecklingen ftir hela Lunds universitet. Första uppgiften blir
att ta fram en campusutvecklingsplan ftjr hela LU.

11. Information från staden @D)
Arendet ftlredras av Peter Danielsson.

-

Gällande covid-läget så är smittläget bra. Det finns områden med svag
vaccinering. Beslut om dos 3. Samla upp erfarenheter från pandemin.
Vad kan man ta med sig i framtiden.

-

Översiktsplan 2050.

Nytt sjukhus - vad göra med gamla lasarettsområdet.
Utbildningstrappan - vilka nivåer behövs.
Medarbetarna tycker att samarbetet fungerar bra mellan staden och
Campus.

12. Studentinformation
Simon Thall, ordftjrande Ingenjörssektionen

-

200 av de nya studenterna deltog i nollningsaktiviteterna.

Man är två personer korta i styrelsen, men räkna med att klara alla
uppdrag.

-

Planering av arbetsmarknadsdagen MässlNG vären2022.
Nuvarande styrelse önskar långsiktigare mål att arbeta efter.

Carolina Runesson, ordförande Agora.

-

Ny styrelse tillträdde under sommaren.

-

Man har haft både svenska och engelska informationskvällar.

Fokus just nu på att engagera fler studenter.
En utmaning med många uppdrag, då den gamla styrelsen satt under
coronatiden. Nu saknas erfarenhet ftir aktiviteter på plats.

13. Presentation Vattenhalleno Monica Alquist

Monica Alquist kom och presenterade Vattenhallens verksamhet och deras
etablering på Campus. Monica framhöll vikten av samarbete fìir att kunna
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utveckla verksamheten på Campus Helsingborg. Diskussioner har
påbörj ats med samhäl I svetenskapl i ga fakulteten.

14. Övriga frågor
Carin Stoechman påpekade att punkten med information från Näringslivet
har fallit bort ur agendan. Punkten kommer att finnas med fortsättningsvis
15. Nästa möte
Nästa möte rir tisdag I 4 december

1

3: 1 5- I

5:00.

16. Mötet avslutas
Lena tackar

fiir mötet och därefter avslutas det.

Sekreterare

Carola Fors

Justeringsperson

Justeringsperson
a-c
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"{- Lena Eskilsson

Patrik Lindskoug

