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Ann-Sofie Albrekt, SACO

Mötespunkter
§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Karin Hofvendahl 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

Aktuellt med anledning av Corona/Covid-19 inkluderat
information om ”Beslut om särskilda åtgärder med anledning
av Corona/Covid-19”
Diarienummer STYR 2020/559
Föredragande Sven Lidin
Dekan redogör för åtgärder med anledning av Corona.
Fakulteten följer Lunds universitets centrala beslut och åtgärder
som bygger på Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
Aktuellt inom forskarutbildning
Föredragande: Anders Tunlid
Med hänsyn till Corona-situationen så har nya regler kring
disputationer tagits fram. Beslut fattades igår om att
disputationer ska ske digitalt.
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av
forskarutbildningen inom kemi (analytisk, fysikalisk och
organisk kemi) har nu startat. Vi kommer nu i samarbete med
Lunds tekniska högskola (LTH) föra en diskussion med
skribenterna för de olika ämnesinriktningarna.
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Forskningsnämnden är nu bemannad och har sitt första möte
inom kort.
Aktuellt inom grundutbildning
Föredragande: Karin Hall
Kort statusuppdatering om överföring till digital undervisning.
Vissas tekniska frågor uppkom i samband med uppstart, men bra
stöttning mellan institutionerna och alla har visat ett fantastiskt
engagemang. Erfarenheten sedan ett år tillbaka med
Canvasgruppen har haft en stor betydelse.
Senaste dagarna har fokus skiftat, från teknik till pedagogiska
och strukturella frågor så imorgon ska kvalitetsgruppen diskutera
pedagogiken tillsammans med pedagogiska enheten Pedagogik-,
lärande- och utvecklingsstöd (PLUS).
Vissa problem med undervisningsmoment som inte kan utföras
på distans. Här väntar vi nu på riktlinjer från Lunds universitet
centralt.
Framåt ser vi ökade problem med rekrytering framförallt till de
program som attraherar internationella studenter.
Aktuellt från Lunds naturvetarkår
Föredragande: Hanna Sjö/
Kåren har ställt om så att alla möten hålls digitalt. Sociala event
har ställts in eller flyttat till digitala event.
Kåren försöker hålla igång viss verksamhet med fokus på att
bryta ensamheten för studenterna. Planerar också för onlinemöte
med studentprästerna med fokus på ensamhet.
Introduktionsaktiviteter inför terminsstart i höst planeras med
utgångspunkt att allt är som vanligt, men är beredda på
förändringar.
Tittar också på studiemiljön just nu. Möten varannan vecka med
huvud studerandeskyddsombud.
Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)
Föredragande: Lea Miko Versbach
Har genomfört digitala valmöten för nya Naturvetenskapliga
doktorandrådet (NDR) och Lunds doktorandkår (LDK)
representanter.
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En enkät är på gång ut till alla doktorander med frågor om
förändrad situation på grund av Corona/Covid-19.
Önskar information på engelska angående digitala disputationer.
Anders Tunlid informerar om att det kommer inom kort.
§ 6 Hantering av myndighetskapital vid Naturvetenskapliga
fakulteten

Diarienummer: STYR 2020/585
Ett par mindre stavfel har rättats i beslutsdokumentet.
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 6)
§ 7 Finansiering av lagringstjänster

Diarienummer: V 2020/676
Föredragande: Catrin Malmström
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 7)
§ 8 Utökning av resurs på Kansli

Diarienummer: P 2020/2228
Föredragande: Catrin Malmström
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 8)
§ 9 Ändrad hantering av infrastrukturmedel

Diarienummer: STYR 2020/582
Föredragande: Anders Tunlid
Dirk Rudolph har inkommit med ett mejl till dekan i detta ärende
och då jäv föreligger så deltar inte Dirk under denna punkt.
Dirk anser att detta beslut kan sända fel signaler till
verksamheten med sämre kvalitetssäkring som följd samt att
objektiviteten försvinner. Dirk ser mer skada än nytta och
föreslår att processen skyndas på samt att man bör kunna be
utsedd sakkunnig om svar inom en vecka huruvida de hinner
med ett utlåtande innan slutdatum. Om sakkunnig meddelar att
de inte hinner det får man försöka hitta en ersättare med en gång.
Frågan diskuteras och fler ledamöter anser att externa
sakkunniga är en viktig del av processen.
Utifrån diskussion föreslår dekan att sakkunniga ska bjudas in
även inför processen 2020, men har inte yttrande inkommit till
slutdatum så görs ingen påminnelse. Har inte tillräckligt många
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svar inkommit och för samtliga ansökningar så får man bortse
från sakkunnigas yttranden.
Styrelsen ställer sig bakom detta förslag.
Denna ändring täcks in av befintligt styrdokument, så förslaget
”Ändring av hantering av ansökningar om infrastrukturstöd till
följd av Coronavirus-utbrott” bortses från.
§ 10 Måluppfyllelse för naturvetenskaplig masterexamen,
huvudområde kemi 120 högskolepoäng (hp)

Diarienummer: U 2020/234
Föredragande: Karin Hall, Ina Alexandersson
Dokumentet fastställs av fakultetsstyrelsen (bilaga §10)
§ 11 Övrigt

Inga övriga frågor
Vid protokollet

Elisabet Kulle
Justeras

Sven Lidin och Karin Hofvendahl

