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1.

Öppnande av mötet
Lena hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2.

Val av sekreterare
Carola Fors väljs

till

sekreterare fnir dagens möte.

Postadress Box 882, 251 08 Helsingborg Besöksadress Universitetsplatsen
E-post cårola.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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3.

Val av justeringsperson
Mozhgan Zachrison välj

4,

s

till j usteringsperson.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes såsom den skickades ut.

5.

Protokoll från fÌiregående

möte

þilaga l)

Inga frågor på ftiregående mötesprotokoll. Protokollet läggs
handlingarna.

6.

till

Rektor informerar (CJ)
Ärendet fìiredras av Charlotta Johnsson.

-

Charlotta sammanfattade vad som hade hänt under året inom
kommunikation, samverkan och våra lokaler på Campus.

-

De strategiska initiativen har haft sin årsavstämning. LU:s satsning
avslutas 2023 och det är nu aktuellt att:

o

Verifiera att initiativen har egen extem finansiering
framgent

o
o

Hur ska slutredovisningen ske?

Ny satsning? Eller vad ska ftilja efter de nuvarande
strategiska initiativen?

Frågorna kommer att tas upp på kommande möten.

-

LU har avsatt 5 Mkr årligen ftir ftirstärkning och utveckling av
befintliga utbildningar på Campus. Detta fakultetsstöd permanentas fr.
o. m.2022. Campus behöver kunna ftilja upp hur dessa pengar används
av fakultetema.

7,

-

Uppftiljning av pilotprojektet Science Center/Vattenhallen. En
planering har tagits fram, av Vattenhallen, für fortsatt verksamhet på
Campus. Den består av fyra faser och sträcker sig fram till 2030.
Förutsätter långsiktig finansiering. Campus är positiv till fortsatt
etablering vid Campus.

-

En presentation av hur arbetet med inrättande av en Science park i
Helsingborg fortskrider. Just nu pågår arbetet med den legala och
fi nansiella strukturen.

Strategiska planen
Ärendet ftiredras av Charlotta Johnsson
Arbetet med att ta fram en ny strategisk plan kan delas upp i tre steg.
Steg ett är en statusrapport på nuvarande strategiska plan, som
presenterades på mötet. Steg två, att utarbeta ett ftirslag på uppdaterad
strategisk plan ftir 2023-2027, tidsplanering presenterades. Steg tre är
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att jobba med en handlingsplan ftir den ftirsta tiden. Ytterligare en idé
med en långsiktig framtidsspaning presenterades.

8.

H22
Ä¡endet ftiredras av Charlotta Johnsson
Charlotta visade den grafrska profilen som tagits fram ftir "Our future
city". Mellan 7-10 juni kommer det att vara ftireläsningar, seminarier
och workshops på Campus och vår innergård. Dagarna kommer att ha
olika teman, "Citizen participaition and resistance","Green urban
groeth or degrowth", 'olJrgent urban challenges" och "Urban
development and decay". Det planeras även für olika kringaktiviteter.

9.

Budget2022(JÐ
Ä¡endet ftiredras av Jerker Jacobsson.
Utvecklingsenhetens budget für 2022, bilaga 2, presenterades och

ftjrklarades ftir styrelsen. Underskottet på 500tkrtäcks upp av det
myndighetskapital som vi har.

10. Studentinformation
Carolina Runesson, ordfürande Agora informerar.

-

Efter diskussioner bland kårer och ftireningar kommer man nu att
kräva vaccinationspass på Helsingborgens aktiviteter.

-

Det saknas klassrepresentanter i vissa klasser vilket innebär att
studiebevakningen inte är heltäckande.

-

Vårens projekt planeras parallellt, både ftir frsiska och digitala event
om coronarestriktionerna återinftirs.

Simon Thalls information från Ingenjörssektionen ftjrmedlades via Carola
Fors.

-

Ny styrelse tillsattes under höstmötet, 9 av l0 platser är tillsatta.
Posten som ftirvaltningschef är vakant.

-

Planering ftir arbetsmarknadsdagen MässING pågår. MässlNG

kommer att hållas 3 mars2022.

-

Teknologkåren har varit tvungna att prioritera ner en del av sitt
påverkningsarbete, bland annat frågan gällande resor och
återhämtning.

-

Simon tackar fìir samarbetet mellan sektionen och Campus
Helsingborg och für sin tid i Campus styrelse.

11. Information från näringslivet (CS)
Carin Stoechman, VD Byggmästar'n

-

i Skåne

Byggsektorns cementproblematik fortsätter. Man räknar med att det

blir cementbrist till våren.
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Bri st på arbetskraft, kompetensfiirsörj

n

i

ngen är vikti g.

Varit på studiebesök i Norrbotten och besökte bland annat Luleå
universitet. Besöket var mycket inspirerande.

12. Information från staden (PD)
Ärendet ftirdras av Peter Danielsson

-

Verksamhetema är frirberedda ftir nya restriktioner.

-

På kvällens fullmäktigemöte kommer beslut tas gällande

Man har haft lyckade drop-in mottagningar ftjr vaccinering, bland
annat på Helsingborg C och Väla.
översiktsplan en 2021

.

-

H22 kommer att bli ett av noffa Europas största evenemang under
2022.Den kommer att hållas 30 maj - 3 juli.

-

Oceanhamnen del I är klar och utvecklingen fortsätter nu söderut, med
planering av havsbad, inomhusbad m.m.

-

Nåista politiska beslut gällande inrättandet av en Science
parVHelsingborg innovation district kommer att tas i februari.

-

Helsingborgs stad upplever att samarbetet med studenterna fungerar
mycket bra.

-

Arbetet med kompetensftirsörjningen inom Helsingborg stad fortsätter.

13. Information från ordfÌirande (LE)
Ä¡endet ftiredras av Lena Eskilsson.

-

Covidl9 status. Inget nytt rektorsbeslut i nuläget. Gällande beslut
ligger fast.

-

-

Nya

Lu-projektz}zz

o

"Experimentverkstad utbildningsutveckling" med fokus på
livslangt l?irande.

o

Uppdrag angående utveckling av digitala lärmiljöer.

Det nya campusutvecklingsrådet har sitt ftirsta möte 22 december, där
Lena ingår.

-

Arbete pågår med en fortsättningsansökan ftir LU:s
Europauniversitetsal lians, EUGLOH. Deadline 22 mar s 2022.
Ansökan

till EU KIC, Kulturella

och keativa näringar. DeadIine22

mars2022.

14. Ovriga frågor
Simon Thall, avgående ordftirande i Ingenjörssektionen, avtackas i sin
frånvaro ftir sina insatser i Campus styrelse.
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15. Nästa möte
Nästa möte åir fredag den I

I februari

och är en inplanerad strategidag.

16. Mötet avslutas
Ordftirande tackar ftir mötet, önskar alla en god jul och d?irefter avslutas
mötet.

Sekreterare

Carola Fors

Justeringsperson

Justeringsperson

ó
Lena Eskilsson

Mozhgan Zachrison

