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Mats Cedervall, universitetslektor, fackförbundet SACO

Mötespunkter
§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Hanna Sjö att justera dagens protokoll.
§ 2 Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget.
§ 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till
handlingarna.
§ 4 Delegationsbeslut

Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av
dekanens beslut (bilaga § 4).
§ 5 Information

Verksamhetsplan 2020
Föredragande: Catrin Malmström
Verksamhetsplanen kommer tas upp som en beslutspunkt vid
fakultetsstyrelsens möte i november. Verksamhetsplanen följer
liknande struktur som för 2019. Under 2019 finns 16 prioriterade
åtgärder och för 2020 förväntas cirka 10 prioriterade större
mål formuleras. För närvarande förs verksamhetsdialoger med
fakultetens institutioner. Syftet är att finna gemensamma mål
som ska ge underlag till verksamhetsplanen. Områden som tagits
upp är exempelvis viktiga händelser, utmaningar,
riskbedömningar, studentrekrytering, ekonomi, uppföljning och
arbetet mot kränkande särbehandling. Sven Lidin påtalar att
viktiga områden de närmaste åren bland annat kommer vara
arbetet för en jämnare könsfördelning, strategisk
personalplanering, studentrekrytering, Science Village
Scandinavia (SVS) och infrastruktur.
Resursfördelning 2020
Föredragande: Catrin Malmström
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Statsanslagen kommer fördelas i enlighet med
fördelningsmodellerna för fakultetsanslag och
grundutbildningsanslag. I dagarna presenteras
budgetpropositionen och efter det jobbar Lunds universitet
centralt med fördelning av statsanslag till fakultetsnivå.
Biblioteksutredning
Föredragande: Sven Lidin
En arbetsgrupp bestående av Gunilla Herdenberg (tidigare chef
på Kungliga biblioteket), Ola Wendt (biträdande prefekt kemiska
institutionen), Anders Scherstén (prefekt, geologiska
institutionen) samt en studeranderepresentant har fått till uppgift
att belysa hur nuvarande och kommande biblioteksbehov bör
påverka fakultetsbibliotekets funktion och organisation.
Arbetsgruppen ska lägga fram en rapport i slutet av mars 2020.
Aktuellt inom grundutbildning
Föredragande: Karin Hall
Presentation av årets studenttillströmning. Förstahandssökande
till naturvetenskapliga kandidatprogram har ökat. Det kan
jämföras med andra universitet där söktrycket är mer stabilt.
Noterbart är att program med tydlig yrkesprofil har ett
förvånansvärt lågt söktryck. En förklaring kan vara att det är få
som har behörighet att söka naturvetenskapliga program.
Fristående kurser har ett stabilt söktryck. Inom
masterutbildningen ser det ut som föregående år, man tar in i
stort sätt alla sökande och relativt stor del är avgiftsstudenter.
Aktuellt inom forskarutbildning
Föredragande: Anders Tunlid
Utgår.
Aktuellt från Lunds naturvetarkår
Föredragande: Hanna Sjö och Ida Bonnevier Wallstedt
Höstens introduktionsaktiviteter är färdiga och
studentrepresentanter ska väljas. Verksamhetsplanen för 2020
ska konkretiseras och fokusområden är miljö, hållbarhetsfrågor,
studentärenden och god arbetsmiljö. Kåren ska undersöka om
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studenter är intresserade av ett så kallat vinterlov, för att på så
sätt minska stress och arbetsbelastning.
Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)
Föredragande: Lea Miko Versbach
Ny ordförande i Lunds doktorandkår (LDK) är Brian Thorsbro
och i Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR) Andrew Lifson.
Överlag har det i flera år varit svårt att tillsätta personer till
positionerna i NDR. Intresse från internationella studenter finns,
men de har svårt att engagera sig på grund av språkkrav i
svenska.
§ 6 Beslut om styrelse för Lunds universitets
proteinproduktionsplattform (LP3)

Dnr: STYR 2019/1453
Föredragande: Catrin Malmström
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 6).
§ 7 Diskussion om hantering av infrastrukturfrågor vid
fakulteten

Föredragande: Sven Lidin
Infrastrukturfrågor har förändrats över tid, de blir mer komplexa
och konstaderna har ökat. I dagsläget finns en pott på 20
miljoner kronor per år för institutionerna att söka
infrastrukturmedel från. Sven Lidin föreslår två potter, en för
medeldyr (3 till 5 miljoner kronor) och en för dyr utrustning.
Styrelsen tar upp att det är viktigt att tänka på kostnader som
tillkommer, exempelvis drift, personal och underhåll.
Sammanfattningsvis är detta en långsiktig fråga där det är svårt
att sätta en specifik summa för kostnader, då dessa kan variera
över tid. Det ses dock som lämpligt att sätta en övre gräns för
kostnad. Sven Lidin tar frågan vidare till ledningsrådet.
§ 8 Diskussion om omvandling av anställning som forskare
till anställning som lärare

Föredragande: Sven Lidin
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En utredningsgrupp föreslår att vissa grupper av forskare ska
kunna ansöka om att få sina tjänster omvandlade till
anställningar som universitetslektorer. En process
bör tas fram kring hur det ska göras i praktiken. Viktigt att
poängtera:
• Klargöra i god tid att tjänsten kan omvandlas under
löptiden på anslaget.
• Klargöra att det är en möjlighet och ingen rättighet.
• Tydlighet kring ansvar och tidsplan.
Styrelsen påtalar vikten av tydlighet kring vilka som kan komma
att omfattas av förslaget och vilka förväntningar som finns.
Styrelsen ser att förslaget skulle kunna leda till en
konkurrensfördel för fakulteten. Sven Lidin och Tina Olsson
kommer titta närmare på förslaget och se hur det kan genomföras
utifrån lämpliga parametrar.
§ 9 Mötestider för 2020

Finns bifogat till kallelsen.
§ 10 Övrigt

Fakultetsstyrelsens utformning
Sven Lidin tar upp frågan om ordförandeskap i styrelsen för
nästa mandatperiod. Frågeställningen rör huruvida dekan som
chef för fakulteten även sitter som ordförande i
fakultetsstyrelsen. En annan fundering är om både dekan och de
två prodekanerna ska vara styrelseledamöter. Ett förslag är en
extern ordförande för att undvika för stor maktposition. Det är av
vikt att börja diskutera redan nu och diskussionen ämnas
fortsätta på styrelsemötet i november. Det klargörs också vad
som är fakultetsstyrelsens uppdrag. Ledamöterna representerar
lärarna och inte institutionerna.
Kulturnatten
Angående naturvetarstråket finns skriftlig information om
arrangemangen. I år finns endast några av institutionerna
representerade. En förklaring är att vissa institutioner valt att inte
medverka på kulturnatten det här året. Sammanfattningsvis

Sida 6 av 6

handlar det om synlighet och framtida rekrytering av studenter,
vilket är en viktig fråga.
Vid protokollet

Hanna Hallgren
Justeras

Sven Lidin och Hanna Sjö

