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PROTOKOLL

LUNDS

Sammanträdesdatum 2022-01-31

UNIVERSITET

Universitetskollegiet

Protokoll från möte med
Universitetskollegiet
Datum: 31 januari 2022
Tid: 15.00- 17.00
Plats: Digitalt via Zoom
Närvarande enligt bilaga
Förslag till dagordning (studentrepresentanterna deltar i punkt 1-8)
1. Öppnande av sammanträde
Mötet öppnas
2. Presentation av ledamöter och fastställande av närvaro
Ledamöterna presenterar sig och närvaron bockas av i
ledamotsförteckningen (se bilaga).

Bilaga: Närvaroförteckning
3. Val av justeringspersoner
Universitetskollegiet (UK) beslutar att Kerstin Enflo och
Gunlög Josefsson tillsammans med ordförande ska justera
dagens protokoll.
4. Fastställande av dagordning
UK beslutar att fastställa utsänd dagordning
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt
UK beslutar att Magnus Gudmundsson ska ha närvaro- och
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yttranderätt vid dagens möte samt vid samtliga möten under
mandatperioden.

6. Verksamhetsplan fär universitetskollegiet

2022

UK diskuterar utsänt ftirslag till verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen godkändes av UK.
Punkten om att öka engagemanget für universitetspolitiska

frågor inom universitetet våickte diskussion. Förslaget är att

UK ska arrangeÍa seminarier och workshops. UK ställde sig

till

positivt
B il aga

:

frirslaget och en mängd förslag på teman inkom.

Ver ks amhe tspl an

för

univ er s i t e t s kol I e gie t

v id

Lund s

universitet 2022

7.

Kommande möte
Kommande möte bestäms

till

5 september

kl.

15.00

-

17.00

Rektor och prorektor nåirvarar och svarar på UK:s frågor.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor

9. lnl'ormation om arbetet i Universitetsstyrelsen inkl.
frågestund
De tre låirarrepresentanterna i Universitetsstyrelsen (US), Anne

L'Huillier, Lars Dahlin och Christofer Edling, presenterade hur
arbetet i styrelsen fungerar, vilka frågor som styrelsen hanterar
samt några specifika frågor som

viktiga

fü

åir

viktiga eller som borde vara

r styrelsen att diskut era. Lararrepresentantema

svarade på UK:s frågor.

10.

Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen fär
mandatperioden I maj 2023 -31april2026
Ett förslag ftlr process ftir valet presenterades och godkändes
av UK.
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Valprocessen inleds vid UK:s möte den 5 september 2022.

Bilaga: Förslag till process fùr val av kirarledamöter i
univ ersitets styrelsen framtaget infi)r AU : s möte I 4 de cember
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