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Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2

Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade
att utse Marie Jansson till justeringsperson.

§3

Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade
att fastställa utsänd dagordning.

§4

Föregående mötesprotokoll (bilaga 1)
Styrelsen beslutade att lägga förra mötesprotokoll till handlingarna

§5.

Presentationsrunda
Deltagarna presenterade sig kort eftersom det här var det första ordinarie mötet
med CKS nya styrelse.

§6

Anmälningar
Föredragande Sara Gustafsson

a

Information från föreståndaren (muntlig information, bilaga 2. Pp
från introduktionsmötet samt länkar)
Sara Gustafsson informerade kort om introduktionsmötet för CKS nya styrelse
som hölls den 11 februari.
CKS första helt digitala nyhetsbrevet skickades ut i början av mars. Anders
Hedeborg uppmuntrade styrelsen till att sprida till relevanta mottagare, till
exempel kommunfullmäktigeledamöter. Vårens första seminarieserie hålls den
25 mars. I dagsläget är det ca 30 anmälda.
Personalläget: Richard Öhrvall är ny biträdande universitetslektor på CKS.
Intervjuer för universitetslektoratet efter Kerstin Johansson kommer att hållas i
maj och förhoppningsvis kan tjänsten tillsättas i sommar. Zeth Isaksson börjar
som forskningsassistent på CKS i april.
Samverkansavtalen med kommuner, regionen och LiU löper ut i år. Det nya
avtalet är klart och ska skrivas under. I skrivande stund har sex kommuner och
LiU undertecknat avtalen. Förhandlingar med Region Östergötland pågår.
Styrelsen beslutade
att notera informationen
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Aktuella forskningsansökningar (bilaga 3)
För 2021 har hittills två forskningsansökningar lämnats in, enligt bilaga 3.
Styrelsen beslutade
att notera informationen, bilaga 3

c

Aktuella publikationer (bilaga 4)
I bilagan presenteras nya publikationer som tillkommit sedan det senaste
styrelsemötet i röd text, äldre publikationer i svart text. Våra publikationer
publiceras i CKS egna kanaler, en del i form av CKS-rapporter, på vår webb och i
CKS egna konton på sociala medier. Publikationer presenteras också ofta av
forskarna på seminarier eller konferenser och de publiceras även i externa aktörers
kanaler.
Styrelsen beslutade
att notera informationen

d

Verksamhetsplan för 2021 (Bilaga 5)
Styrelsen noterade att beskrivningen av CKS forskningsområden i
verksamhetsberättelsen skiljer sig en del. Något är mer utförligt skrivet, medan ett
annat är kortare och inte visar på resultat lika konkret. Kort diskussion om
huruvida det är en slump eller om skillnaden är så stor mellan olika forskningsfält.
Styrelsen beslutade
att godkänna verksamhetsplanen för 2021 enligt bilaga 5

e

Bokslut för CKS verksamhetsår 2020 (Bilaga 6)
Några kommentarer på bokslutet för CKS verksamhetsåret 2020:
- CKS är likställd med en vanlig forskningsmiljö på filosofiska fakulteten, fil.fak.,
och LiU vill att pengarna ska sättas i rörelse. Därför är det okej med ett underskott
på fakultetsanslaget, det visar att pengarna används. En uppmaning att fortsätta
ligga i fas på fakultetens medel även om de inte är lika hårt styrda som medel från
en extern finansiär.
- En tidigare uttalad farhåga från styrelsen var att rektor skulle sänka sitt anslag till
CKS när fil.fak. höjde sitt men det har inte hänt. Anslaget från rektor och fil.fak.
har båda höjts enligt budget.
- En mer grafisk och pedagogisk redovisning av ekonomin efterfrågas, så att det
blir lättare för styrelsen att förstå.
Styrelsen beslutade
att godkänna bokslutet för 202o enligt bilaga 6
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§7. Budget för 2021 (Bilaga 7a, 7b)
Föredragande: Liselotte Boström
Liselotte Boström informerade kort om budgetprocessen och presenterade förslaget
till budget för CKS 2021.
Styrelsen beslutade
att ställa sig bakom budgeten för 2021 enligt bilaga 7a

§8. Verksamhetsberättelse 2020 (Bilaga 8)
Sara Gustafsson informerade om att verksamhetsberättelsen gjorts om lite i år –
den är mer sammanfattande och lyfter exempel från verksamheten till skillnad från
tidigare år då verksamheten och dess resultat redovisats betydligt mer detaljerat.
Kommentarer från styrelsen att den känns välskriven och att den lyfter det viktiga.
Omgörningen är ett steg i rätt riktning till att göra VB:n mer tilltalande och
tillgänglig för läsaren.
Styrelsen beslutade
att ställa sig bakom verksamhetsberättelsen enligt bilaga 8.

§9. Diskussionspunkt: CKS inriktningsdokument 2019–2021 (Bilaga 9)
Diskussionen under denna punkt tog avstamp i CKS nuvarande
inriktningsdokument inför framtagandet av ett nytt som börjar gälla 2022. Frågor
som diskuterades: Varför har vi dokumentet, till vem riktar det sig, är det för vår
skull eller för någon annans?
Input i korthet från diskussionen:
• Lyft fram det unika i verksamheten, var lite kaxigare!
• Lyft fram hållbarhet och olika aspekter på hållbarhet ännu mer.
• Diskutera de olika forskningsområdena mer (om det är öppet för diskussion)
• Använd bilder även i den del av dokumentet som handlar om forskning, inte
bara under CKS lärande som nu.
• Har CKS en strategi för fördelning av basanslagen och hur tänker man framåt?
Finns det risk för olika fokus i projekten beroende på var finansieringen kommer
ifrån?
• Vad är dokumentet till för? Är det något som sker på CKS som har valts bort
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eller som har glömts bort som borde finnas med?
Vi bör ha kvar digitala mötesplatser även efter pandemin.
Bilden är att det inte skett några stora kursändringar i dokumenten, framåt
kanske det sker större förändringar i samhället t.ex. hur demokratin eller
samhället hotas.
Hur ser fördelningen ut på de som jobbar på flera avdelningar?
Borde vi titta på kommunrelevanta ämnen som vi inte lyckas lyfta idag?
Idag är det en beskrivning av verksamheten, dokumentet kanske bör innehålla
målformuleringar i stället/också?
Beskriv kedjan av våra olika dokument (inriktningsdokumentet,
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan) och på vilket sätt de hänger ihop.
Beskriv vilken impact styrelsen upplever att forskningen på CKS har.
Missvisande med årtal på dokumentet, det borde uppdateras löpande i stället
Idag blir det en kombination av visionsdokument och en att-göra-lista. Är det
bra eller inte?

§10. Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.
§11. Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

