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Protokoll från föregående sammanträde 

Vid universitetsstyrelsens sammanträde 2018-12-14, § 6 fattades beslut om fortsatt 
arbete med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom Science Village 
Scandinavia (SVS).  

I samband med att protokollet skulle justeras skickades en protokollsanteckning in 
(se bilaga 1). På grund av olika uppfattning om huruvida protokollsanteckningen  
anmälts i behörig ordning eller inte är denna protokollspunkt ej justerad av 
justeringsperson Richard Croneberg. Vid sammanträdet 2019-02-15 behöver denna 
punkt därför justeras. Det föreslås att punkten kompletteras med följande mening: 

Studenterna anmäler protokollsanteckning enligt bilaga. 

Förslag till beslut: 

Styrelsen beslutar att lydelse av § 6 Beslut om fortsatt arbete med Lunds 
universitets etablering på Brunnshög inom Science Village Scandinavia (SVS) ska 
vara: 

Styrelsen beslutar att: 

- inleda en etablering av forskningsverksamhet enligt scenario 2 och
samtidigt fortsätta arbetet med att utreda hur möjligheter för en etablering av
scenario 3 kan skapas, samt granska hur sammanflätning av forskning och
utbildning kan förbättras oavsett scenario,

- ge rektor i uppdrag att senast till styrelsemötet 15 februari ta fram ett
detaljerat uppdrag för en projektgrupp, inklusive förslag till bemanning och
resurssättning till denna grupp, för arbete med de utmaningar som rapporten
identifierar,

- vidare ge rektor i uppdrag att, i samråd med projektgruppen, senast till
styrelsemötet 24 september återkomma till styrelsen med förslag till
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handlingsplan för genomförande av arbetet inklusive översiktliga tidpunkter 
för framtida erforderliga styrelsebeslut. 
 

 
Studenterna anmäler protokollsanteckning enligt bilaga. 
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Protokollsanteckning 1 (1) 

2018-12-14

Lunds Universitets Studentkårer 
Sara Thiringer, Björn Sanders & Richard Croneberg 
US(SR)

Ärende 6 - Beslut om fortsatt arbete med Lunds universitets etablering 

på Brunnshög inom Science Village Scandinavia (SVS) 

Diskussionen som fördes förtydligade att detta inte innebär ett beslut för eller mot att 
flytta grundutbildning till SVS. 

I tjänsten, 

Sara Thiringer 
Björn Sanders 
Richard Croneberg 
Studentrepresentanter i universitetsstyrelsen 
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