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Mötespunkter 

§ 1 Utseende av justeringsperson 
Styrelsen utser Lea Miko Versbach att justera dagens protokoll. 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Catrin önskar lägga till en informationspunkt om valet av 
dekaner och fakultetsstyrelse för mandatperioden 2021-2023. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till 
handlingarna. 

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

§ 5 Information 

Ekonomisk rapportering tertial 1 
Föredragande: Monika Bengtsson 
Universitetet har haft lägre ambitionsnivå i denna rapportering 
med tanke på den osäkerhet som råder i och med pandemin. 
Inget krav på att fakulteten för en prognos för helåret i siffror.  
Utbildningen påverkas direkt ekonomiskt om antalet 
avgiftsstudenter minskar i höst. För hösten har fakulteten sedan 
tidigare budgeterat med intäkter från betalstudenter om cirka 6 
miljoner kronor. För närvarande har 76 avgiftsstudenter anmält 
sig till hösten. Forskning bedrivs som vanligt 2020 men med 
mindre resor och konferenser. Oförbrukade bidrag kommer 
sannolikt att öka under 2020 på grund av framskjutna 
rekryteringar.  
Ledningen anser, trots den rådande pandemin, att verksamhet 
och ekonomi följer beslutad planering och budget. De finansiella 
avvikelser som kan förekomma under 2020 är hanterbara.  
Då många kostnader skjuts upp på grund av pandemin vill 
ledningen på naturvetenskapliga fakulteten att ingen indragning 
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av myndighetskapital över 15 procent sker efter verksamhetsåret 
2020.  

Biblioteksutredning  
Föredragande: Sven Lidin 
Information om status i biblioteksutredningen. Arbetsgrupp för 
utredningen består av Sven Lidin, Anders Scherstén Ola Wendt, 
Jan-Åke Nilsson och Maria Ovesson. 
Gruppen har tittat på alla förslag som kommit fram i 
utredningen. Den största frågan handlar om fakultetsbibliotekets 
organisation. Huvudförslaget från utredaren är att en 
fakultetsbibliotekarie ska anställas på heltid och omfatta ansvar 
för personal, verksamhet och budget. Syftet med en sådan 
förändring är att stärka biblioteket och göra det mer rustat för 
kommande förändringar. Det pågående arbetet är att identifiera 
vilka utmaningar dessa förändringar innebär för att kunna 
jämföra med hur det ser ut i dagsläget. Risk - och konsekvens 
analys av omorganisationen kommer göras. Förhoppningen är att 
utlysa en tjänst som chefsbibliotekarie efter fakultetsstyrelsens 
möte i november 2020.  
Organisation och uppdrag för Centrum för miljö- och 
klimatforskning (CEC) 
Föredragande: Sven Lidin 
Beslut fattades i presidiet den 8 juni att Per Persson blir ny 
föreståndare för CEC från årsskiftet 2020-2021. Henrik Smith 
sitter kvar som styrelseordförande. Tanken är att styrelsen ska ha 
en mer strategisk funktion och en mer drivande och styrande roll. 
I samband med detta kommer CEC bli förstärkt i sin 
organisation genom att ordförande blir friställd på 25 procent 
från sina andra uppdrag. Sammansättning av den nya styrelsen 
blir en fråga för fakultetsstyrelsen att besluta om. 

Science Village (SV) 
Föredragande: Sven Lidin 
Det pågår en utredning som leds av Joachim Schnadt kring hur 
naturvetenskapliga fakulteten vill att etableringen ska se ut på 
SV. Utredningsgruppen har lämnat ett delbetänkande till Olle 
Söderman som leder projektgruppen för SV. Det första delmålet 



Sida 4 av 6 
 
 
 
 
är att rapportera hur man ser på koppling mellan grundutbildning 
och forskning. Universitetsstyrelsen ska ta ett beslut på fredag 12 
juni angående två olika scenarier. Naturvetenskapliga fakulteten 
har gjort ett inspel i frågan för att poängtera att det är väsentligt 
att ha en sammanflätning mellan grundutbildning och forskning. 
Utredningsgruppen ska fortsatta arbeta med att specificera vilka 
utbildningar som man från naturvetenskapliga fakulteten 
rekommenderar ska bedrivas på SV.  
Diskussion. 

Aktuellt inom forskarutbildning 
 Föredragande: Anders Tunlid 
Anders informerar om fyra punkter med anledning av Corona: 
• Disputationer har skett digitalt sedan mars vilket har fungerat 
väl. Beslutet är förlängt och gäller året ut.  
• Prefekter och studierektorer ser över om kurser behöver 
förlängas på grund av Corona. Detta prövas individuellt i 
samband med uppdateringar av individuella studieplaner.  
• Forskarutbildningskurser har på grund av Corona fått ändrade 
examinationsformer men inga kurser har blivit inställda.  
• Doktoranders psykosociala situation. Med tanke på hur viktigt 
det är med social kontakt för framförallt utländska doktorander 
har studierektorer betonat vikten av digitala aktiviteter så länge 
pandemin pågår.    
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av 
forskarutbildning inom kemi startade i mars och skulle ha varit 
färdigt i juni. På grund av Corona har färdigställandet skjutits 
fram till 26 november 2020.  
Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har 
meddelat att 2021 års utlysning till projektanslag utgår. Detta 
pga. de förändrade ekonomiska förutsättningarna i spåren av 
Covid-19. Finansiärer öronmärker även gärna pengar till 
forskning om Covid-19 vilket påverkar mängden medel som är 
tillgänglig.  

Aktuellt inom grundutbildning  
Föredragande: Karin Hall 
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Karin informerar om regeringens utbildningssatsningar mot 
bakgrund av rådande pandemi. Lunds universitet har för dessa 
satsningar tagit del av 52 miljoner kronor för 2020 och 50 
miljoner kronor för 2021.  
Kortfattad information om omställning för grundutbildning 
våren 2020. Tekniskt sett har det gått bra, den digitala 
pedagogiken däremot är ett område som behöver utvecklas. Det 
pågår tre undersökningar inom Lunds universitet om digital 
undervisning för att fånga erfarenheter: 
• Studenterna 
• Undervisande personal 
• Internationell studie  
Omställningen på fakulteten har omfattat avvikelsebeslut för 
kursplan med anledning av övergång från campus till distans, 
detta har berört 85 kurser. Det har även tagits undantagsbeslut 
från kravet på distansundervisning vilket har berört 30 kurser. 
Därutöver har kurser på tre institutioner förlängts under 
vårterminen.  
Kravet på distansundervisning upphör den 15 juni 2020. Detta 
innebär i praktiken att campusundervisning ska prioriteras för 
undervisning och examination som inte kan genomföras på 
distans, nybörjarstudenter, internationella studenter och studenter 
som befinner sig i slutet av utbildningen. 
Karin tackar alla som har varit med och bidragit under den här 
omställningen. Ett speciellt tack riktas till Ida som även avtackas 
eftersom detta är hennes sista styrelsemöte som 
studentrepresentant.  

Aktuellt från Lunds naturvetarkår 
Föredragande: Ida Bonnevier Wallstedt 
Ida informerar om att Elvira Källberg och Hanna Sjö sitter med i 
styrelsen som studentrepresentanter från och med hösten 2020.  
Det har samlats in åsikter från studenter om distansundervisning. 
Slutsats av denna undersökning är att många upplever 
svårigheter att få kontakt med föreläsare och att det har varit 
otydligt angående digital examination. Kåren har aktiviteter för 
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nya studenter i höst, mer information om detta när beslut har 
fattats.  
Det pågår en undersökning om vinterlov för studenter.   

Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)  
Föredragande: Lea Miko Versbach 
Enkät har skickats ut till alla doktorander om hur de påverkats av 
Corona. 150 doktorander svarade. Resultatet från enkäten är att 
de största problemen gäller arbetsmiljö då många inte har 
fungerande möjligheter att arbeta hemifrån och den extra tid som 
doktorander behöver lägga på digital undervisning. Den mentala 
hälsan har påverkats mest bland utländska doktorander. NDR 
hade val i april, ny ordförande för NDR är Leif Gellersen och 
vice ordförande är Camille Garcia. 

Fakultetsstyrelse 2021-2023 
Föredragande: Catrin Malmström 
Catrin presenterar resultatet för det avslutade valet av dekaner 
och fakultetsstyrelse för mandatperioden 2021-2023.  

§ 6 Förlängning av styrelsen för LINXS 
Dnr: STYR 2020/970 
Föredragande: Catrin Malmström 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 6). 

§ 7 Delegation att fatta beslut om förlängd terminstid 
Dnr: STYR 2020/975 
Föredragande: Catrin Malmström 
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 7). 

§ 8 Övrigt 
Inget att rapportera. 

Vid protokollet 
Constance Holmbäck 

Justeras 
Sven Lidin och Lea Miko Versbach 
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