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1. Oppnande av mötet

Ordfürande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Postadress Box 882, 251 08 Helsingborg Besöksadress Universitetsplatsen 2 Tel 042-35 65 19, 042-35 65 00 (vx)

E-post: carola.fors@ch. lu.se Webbplats: www.ch. lu. se
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2. Val av sekreterare

Carola Fors väljs till sekreterare.

3. Val av justeringsperson

Anton Domby utses att jämte ordfìirande justera protokollet.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskick.

5. Protokoll från ftiregående möte

Inga frågor på ftiregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

6. Information från ordftirande

Lena Eskilsson föredrar ärendet.

- Nytt rektorsbeslut om succesiv återgång till campusundervisning
påbörjades den 9 februari och ska vara helt klar senast den 2l mars.

- Utvärdering/redovisning av de strategiska initiativen kommer att

diskuteras på nästa möte.

7. Rektor informerar

Charlotta Johnsson ftiredrar ärendet.

- Ca3 msek har beviljats till 7 ansökningar från Kompetensfonden.

- Ca I msek har beviljats till 3 forskare av Handelsftireningen.

- Ny kommundoktorand inom Hälsovetenskaper.

a) Science Park. Styrgrupp och arbetsgrupp fìtr inrättandet av en

Science Park i Helsingborg har reviderat tidsplanen. Fas 5-

ftirverkligande, har flyttats fram till september-oktober 2022.

b) Framtida idéer l. Charlotta informerar om att det finns ett stort
intresse från flera aktörer att st?irka forskning, utbildning och

samverkan inom Handel och Logistik. Hon füreslår att styrelsen
ger henne och ordftirande i uppdrag, att tillsammans med relevanta
aktörer inom LU, utreda ftir-och- emot en Hol-satsning på

Campus Helsingborg.

Framtida idéer 2. Charlotta informerar om att hon har blivit
kontaktad av stadsplaneringskontoret med frägan om det finns
intresse für en ny Campusbyggnad i det planerade H+ området.
Hon füreslår att styrelsen ger henne och ordfürande i uppdrag, att
tillsammans med relevanta LU aktörer utreda ftir-och- emot en ny
Campusbyggnad i H+ området.
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Styrelsen var positiv och gav ordfiirande och rektor ftir CH i uppdrag

att påbörja en utredning ftir framtida satsning av Hol, samt en

utredning ftir en ny Campusbyggnad.

8. Presentation Campusutvecklingsrådet

Per Mickwitz ftiredra ärendet.

9. Strategiska planen avstämning - nuvarande plan

Magnus Adenskog ftiredrar ärendet.

10. Ärsbokslut

Jerker Jacobsson ftiredrar åirendet.

11. Our X'uture City

Sanna Trygg fiiredrar ärendet.

Per informerade om det nyinrättade Campusutvecklingsrådet. Alla
fakulteter, ft;rvaltningen och studenter är representerade i rådet, och

dess uppgifter är bland annat att ta fram en ny campusutvecklingsplan,
bistå med omvärldsbevakning, vara en dialogpart både internt och

extemt, samt ha en helhetssyn på LUs campusutveckling som helhet.

Strategiska utskottet har ftiljt upp den nuvarande strategiska planen

och dess utfall av de fem olika huvudområdena. Se bifogad
presentation. Nästa steg ftir strategiska utskottet är att atbela fram ett

ftirslag på en uppdaterad plan lor 20231027. Förslaget kommer att

presenteras vid nästa styrelsemöte.

Jerker gick igenom bokslutet ftir utvecklingsenhetens olika
verksamhetsområden. Bokslutet visar på ett negativt resultat med 913

tkr mot ett budgeterat underskott på 500 tkr. Ökade hyres- och
driftkostnader fìir gemensamma lärosalar, samt högre

avskrivningskostnader än beräknat är en betydande del av fürklaringen
till underskottet. Utvecklingsenhetens positiva myndighetskapital
täcker upp underskottet.

Den 7-10 juni kommer Our future city hållas på Campus Hbg. Det blir
en vecka med akademiska samtal, diskussioner och workshops med

fokus på hållbara städer och samhällen. Varje dag har ett eget tema.

Huvudscenen kommer att byggas upp på Campus innergård. Flera

andra aktiviteter är inplanerade. Projektledare är Sanna Trygg och

Magnus Adenskog.



Sida 4 av 5

12. Information från näringslivet

Carin Stoeckman ftiredrar ärendet.

Tillgången av cement är fortfarande en stor fråga fiir byggindustrin,
den är ännu inte löst.
Andra viktiga frågor är hållbarhet, digitalisering, klimatet och
kompetensftirsörj ning.
Ett forskningsprojekt inleds ftir att studera en byggnads
livscykelanalys.

13. Information från staden

Peter Danielsson füredrar ärendet.

- Smittspridningen är fortfarande hög och ftirsiktighet råder. Pressen har
varit hård inom vissa forvaltningar.

- Helsingborgsregionen har utsetts till landets bästa logistikregion och
gått ftirbi Göteborg.

- Logistikbranschen samlas underH22 där omställningen till en

klimatsmart ntiring kommer att diskuteras.
- Tidsplanen fiir Science Park harjusterats och senarelagts. Det är

viktigare att alla pusselbitar faller rätt på plats än att hasta fram något.

- Ett koncept tas fram ftir att kommunicera Helsingborg som
studentstad. Studentmagasinet är en del i den satsningen.

- Fokus päH22. Över 80 konferenser är inbokade varav ett flertal
internationella. Kan vara intressant fiir Campus verksamheter.

14. Studentinformation

Kevin Nilsson informerar från Ingenj örssektionen

- Glad att restriktionerna är släppta.
- Jobbar med ftiretagskontakter och det studiesociala livet, bl a en

sittning.
- Mässing äger rum ftirsta veckan i maj.
- Styrelsen är fulltalig.
- Fråga angående examenshögtid: Annika Olsson svarar att

examenshögtiden ftir LTH anordnas i december, i Universitetshuset i
Lund (om inga bakslag sker i pandemin). Vad som sker på Campus

återkommer ansvarig fiir verksamheten i Helsingborg med.

Anton Domby informerar från Agora.
- Agora-dagen arrangeras den 22 april.
- Vårbal sker tillsammans med lng-sektionen.
- Kul att åter vara på plats i Helsingborg och på Campus.
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15. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

16. Nästa möte

Nästa möte åir tisdag 17 maj,13:15-15:00.

17. Mötet avslutas

Ordftirande tackar alla ftir dagens möte och avslutar mötet.

Sekreterare

Carola Fors

Justeringsperson

zã.¿
Lena Eskilsson Anton Domby


