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Närvarande ledamöter
Peter Lindblad, ordförande, prodekan för samverkan
Ernesto Guitiérrez, samverkansledare, UUInnovation
Klas Hjort, institutionen för teknikvetenskaper
Kjell Orsborn, institutionen för informationsteknologi
Carla Puglia, institutionen för fysik och astronomi
Susanne Mirbt, institutionen för fysik och astronomi
Matthew Davis, doktorandrepresentant
Fredrik Jonasson, studentrepresentant
Máté Erdélyi, institutionen för kemi BMC
Joëlle Rüegg, institutionen för organismbiologi

Adjungerade
Lina Mtwana Nordlund, institutionen för geovetenskaper

  Mikael Jonsson, Upptech

Frånvarande ledamöter
Steffi Burchardt, institutionen för geovetenskaper
Christian Dahlmann, extern ledamot, Uppsala kommun
Vakant, extern ledamot

Övriga närvarande
Johanna Lundmark, kansliet för teknik och naturvetenskap

§ 1 Justeringsperson
Beslut:

- att utse Máté Erdélyi till justeringsperson

Föredragande:
Prodekan för
samverkan

§ 2 Adjungeringar
Beslut:

- att adjungera Mikael Jonsson och Lina Mtwana Nordlund
med närvaro- och yttranderätt.

Föredragande:

Prodekan för
samverkan

§ 3 Samarbete med Sigtuna kommun
Birgitta Pettersson och Mathias Forsberg från Sigtuna kommun

deltog och diskuterade ev. framtida samverkan. Dessutom
deltog Henrik Ottosson från UUSI. Intresse fanns framförallt
från teknik (Klas Hjort och Mikael Jonsson), Biologi (Joel
Ruegg) och UUSI (Henrik Ottosson) bland de närvarande.
Samverkansberedningens ledamöter uppmanades att inventera
intresse för samverkan inom sektionerna.

Föredragande:

Prodekan för
samverkan, Birgitta
Pettersson
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Ett nytt möte planeras om några veckor. Birgitta Petterson kallar
till nästa möte med intresserade.

§ 4 Mirai 2.0
Information om samarbete med Japan 2020-2022 inom ramen för

Mirai 2.0. Samverkansberedningens lärarledamöter uppmanades
att inventera vilka samarbeten inom fakulteten som finns med de
lärosäten som ingår i Mirai 2.0 samt vilka av dessa
forskargrupper som är intresserade av fortsatt information om
Mirai 2.0.

Föredragande:

Prodekan för
samverkan

§ 5 Förlängning av mandatperioder för nämnder och kommittéer
Fakultetsnämnden har beslutat att förlänga ledamöters

mandatperioder. Mandatperioden för samverkansberedningens
ledamöter sträcker sig nu året ut för att harmonisera med den
nya arbetsordningen.

Föredragande:

Prodekan för
samverkan

§ 6 Övriga frågor

Information om universitetets verksamhet på Testa Center under
perioden juni 2018 till februari 2020.

Föredragande:

Prodekan för
samverkan

Vid protokollet

Johanna Lundmark

Justeras

Peter Lindblad Máté Erdélyi
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