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Utveck Ii ng sen h ete n 

Protokoll Campus Helsingborgs styrelse 

Narvarande tedamoter 
Lena Eskilsson 
Charlotta Johnsson 
Christofer Edling 
Annika Olsson 
Olof Sundin, digitalt 
Mattias Wengelin 

Mozghan Zachrison 
Carin Stoeckman 
Josefine Gren 
Kevin Nilsson 
Carolina Runesson 

Franvarande ledamoter 
Patrik Lindskoug 
Kristina Akesson 
Christian Orsing 

Ovriga 

Jerker Jacobsson 
Carola Fors 
Elisabet Johnson 

ordforande, prorektor LU 
rektor, Campus Helsingborg 
dekan, Samhallsvetenskapliga fakulteten 
rektor, Lunds tekniska hogskola 
vicedekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna 
prefekt, Inst. for service management och 
tjanstevetenskap 
prefekt, Inst. for strategisk kommunikation 
VD Byggmastar'n i Skane 
ordforande, AGORA 
ordforande, Ingenjorssektionen 
studentrepresentant 

vicedekan, Juridiska fakulteten 
dekan, Medicinska fakulteten 
kommunstyrelsens ordforande, Helsingborgs stad 

administrativ chef, Utvecklingsenheten 
administrator, Utvecklingsenheten 
samverkanskoordinator, deltog under punkt 8. 

1. Oppnande av motet 

Ordforande oppnar motet och halsar alla valkornna till dagens mote. 

2. Val av sekreterare 

Carola Fors valjs till sekreterare. 
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3. Val av justeringsperson 

Kevin Nilsson valjs till justeringsperson. 

4. Faststallande av dagordning 

Under punkten ovrigt laggs kontinuitetsplanering till. Punkt 12 utgar 
eftersom Christian Orsing inte ar narvarande. Sedan faststalldes 
dagordningen. 

5. Protokoll fran fbregaende mote (bilaga I) 

Inget att tillagga. Protokollet laggs till handlingama. 

6. Rektor informerar (CJ) 

Charlotta Johnsson foredrar arendet. 

► Ida Rasmark som vikarierat som samverkanskoordinator slutar den 
31 december vid LU. Magnus Adenskog kommer tillbaka den 23 
januari efter sin foraldraledighet. 

► Tackar karerna for Campus mot trakasserier som hells vid 
manadsskiftet november/december. Bra forelasningar med viktiga 
amnen. 

► Motet mellan Helsingborgs stad och LU blev installt pa grund av 
sjukdom. Nytt datum 7 februari. Yid motet stammer man av det 
strategiska partnerskapsavtalet. 

► Besked om tilldelning fran Kompetensfonden ar forsenat, 

► Arbetat med strategiska planen, utredning ny campusbyggnad och 
HoL-satsningen. De har separata punkter pa dagens mote. 

► Strategiska initiativen - hur gar vi vidare med nasta satsning. Tittar 
pa olika altemativ. Fragan lyfts pa ett kommande mote. 

► Den 7 februari kommer en naringslivsmiddag att hallas pa Marina 
Plaza. 

► Helsingborg Live den 6 december blev installt pa grund av 
sjukdom. Nytt datum ar den 15 februari. Man har utvecklat 
formatet och kommer att sanda podavsnitt med inspelat material 
fran samtalet. 

► Etableringen av Science center (Vattenhallen) utreds genom samtal 
med Helsingborg stad och samarbete med Havoteket och 
Molekyllabbet. 

► Planering infor varen med Campus-kaffe, studentkarsluncher och 
prefektfrukost. 
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7. Ekonomi (JJ) 

Jerker Jacobsson foredrar arendet, 

Utvecklingsenhetens budget for 2023 presenterades, bilaga 2. 
Gemensamma lokaler visar ett underskott pa 750 tkr. Det beror pa okade 
hyreskostnader samt stora avskrivningskostnader. Underskottet tacks upp 
av myndighetskapital. Verksamheten och servicetjanster budgeteras till ett 
nollresultat. 

8. Strategiska planen (EJ) 

Arendet foredras av Elisabet Johnson 

Elisabet borjar med att beratta om uppdraget gallande en ny strategisk plan 
for Campus Helsingborg, hur arbetsprocessen har sett ut. Den strategiska 
planen vilar pa LUs strategiska plan. 

Efter presentationen fordes en diskussion med verksamheterna och 
studenterna som foreslog foljande justeringar: 

Ta bort detaljer angaende program och i stallet ha en mer 
generell presentation av utbildningarna. 

Lyfta fram forskarutbildningen. 

Fora in studentorganisationerna tydligare. 

Byte av en bild. 

Styrelsen beslutar att godkanna den strategiska planen med namnda 
redigeringar. Beslut angaende hur lange planen ska galla, delegeras till 
rektor for Campus Helsingborg. 

9. Campus ny byggnad (JJ) 

Jerker Jacobsson foredrar arendet. 

Jerker beskriver uppdraget och sammansattning av arbetsgrupp. 
Underlaget till rapporten (bilaga 4) har tagits fram genom torra fakta, 
diskussioner om fakulteternas framtida behov och genom en workshop om 
framtidens Campus. Efter foredragningen skedde en diskussion. 

Beslut: 

Styrelsen staller sig bakom rapportens forslag till fortsatt arbete enligt de 
sex punkter som redovisas pa sidan 6. 

Arbetsgruppen far fortsatt uppdrag att arbeta vidare och avrapportera till 
styrelsen pa varterminens andra mote. 

10. HoL-satsning (MW) 

Arendet foredras av Mattias Wengelin. 

Mattias redogor for arbetsprocessen samt beskriver nulage, rnalbild och 
forslag till organisation for HoL-satsningen, enligt bilaga 5. Darefter sker 
en diskussion. 
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Styrelsen star bakom en tvarvetenskaplig satsning pa handel och logistik 
med Campus Helsingborg som bas. Styrelsen anser vidare att forslaget 
behover utvecklas ytterligare och att EHL:s engagemang i den fortsatta 
processen behover bli tydligare. 

Styrelsen beslutar 

att ge arbetsgruppen fortsatt mandat att arbeta vidare med 
forslaget utifran de synpunkter som framlagts samt att 
avrapportera till styrelsen pa varterminens forsta mote. 

att till nasta styrelsemote bjuda in dekan fran EHL. 

11. Studentinformation 

Josefine Gren, ordforande Agora informerar. 

► Genornfort Campus mot trakasserier tillsammans med 
Ingenjorssektionen. Forelasningama med Angestpodden och 
Jojje Wallin var valbesokta. Projektgruppen har gjort en 
utvardering, arbetet med eventet har varit jobbigt och man tittar 
pa hur man kan forbattra arbetsprocessen till nasta ar. 

► Aktuellt just nu ar enkat till studenterna angaende pendling. 
Styrelsen vill garna ta de! av resultatet. 

► Uppskattar samarbetet med Wilma Johansson pa Helsingborg 
stad. 

Carolina Runesson, studentrepresentant, informerar. 

► Sitter med i valberedningen och marker av ett okat soktryck till 
olika poster vilket ar kul. 

Kevin Nilsson, ordforande Ingenjorssektionen informerar. 

► Arbetat med Campus mot trakasserier. 

► Forsoker paverka Skanetrafiken om senare avgangar mot 
Lund/Malmo. 

► Sista styrelsemotet nasta vecka. Ny styrelse tilltrader 2023. 

Ordforande tackar Kevin for hans engagemang i styrelsen och overracker 
en gava. 

12. Information fran staden (CO) 

Utgar pa grund av sjukdom. 

13. Information fran niiringslivet (CS) 

Carin Stoekman, Byggmastar'n i Skane informerar 

► Fortfarande pandemieffekter i byggbranschen. Kina stangs 
periodvis ner. 

► Krigssituationen i Europa utmanar pa flera nivaer. 

► Elbristen ar en utmaning. 
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► Arbetar med klimatornstallningen och digital utveckling. 

► Positivt att Cementa far fortsatta att bryta kalk pa Gotland. 

14. Information fran ordforande (LE) 

Lite ont om tid, darfor bifogas informationen om plattform for 
strategiarbetet som borjar galla i januari 2023, med protokollet. 

1s. 6vriga fragor 
Jerker Jacobsson informerar om art han och Charlotta Johnsson har arbetat 
med kontinuitetsplaneringen for Campus och den ska ses som ett 
komplement till fakulteternas planering. 

16. Nasta mote 

Nasta mote ar tisdag 7 mars 2023. 

17. Motet avslutas 

Ordforande tackar for bra diskussioner pa dagens mote, onskar alla en God 
Jul, sedan avslutas motet. 

Sekreterare 

Carola Fors 

Justeringsperson Justeringsperson 

·' 

Lena Eski lsson Kevin Nilsson 


