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Tid: onsdagen den 25 augusti, kl 13.15
  Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/67067483172.

Närvarande ledamöter
Marcus Lindahl, ordförande, prodekan för samverkan
Klas Hjort, institutionen för teknikvetenskaper
Carla Puglia, institutionen för fysik och astronomi
Joëlle Rüegg, institutionen för organismbiologi
Jordi-Lluis Figueras, matematiska institutionen
Susanne Mirbt, institutionen för fysik och astronomi
Ernesto Guitiérrez, samverkansledare, UU Innovation

Adjungerade
  Mikael Jonsson, Upptech
  Maja Garde Lindholm, kansliet för teknik och naturvetenskap

Frånvarande ledamöter
Jana Gruttner, doktorandrepresentant
Fredrik Jonasson, studentrepresentant
Máté Erdélyi, institutionen för kemi BMC
Steffi Burchardt, institutionen för geovetenskaper
Christian Dahlmann, extern ledamot, Uppsala kommun

Övriga närvarande
Johanna Lundmark, kansliet för teknik och naturvetenskap

.

§ 1 Justeringsperson
Beslut: att utse Carla Puglia till justeringsperson.

Föredragande:
Prodekan för
samverkan

§ 2 Adjungeringar
Beslut: att till sammanträdet adjungera Mikael Jonsson Maja Garde

Lindholm med närvaro och yttranderätt.

Föredragande:
Prodekan för
samverkan

§ 3 Mål och strategier
Institutioner och sektioner kommer att jobba med mål och

strategier under hösten. Även fakulteten kommer att påbörja
arbetet under hösten. Samverkansperspektivet är viktigt i detta
arbete. Mål och strategier för fakulteten kommer att beredas i
utbildnings-, forsknings- och samverkansberedningen.

Föredragande:
Prodekan för
samverkan

https://uu-se.zoom.us/j/67067483172
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§ 4 Kommunikationsarbete 2021
Introduktion till kommunikationsarbetet vid fakulteten och det

löpande uppdrag som kansliet har för att jobba med
kommunikation och skolsamverkan.

Till nästa möte ombeds ledamöterna att tillsammans med
verksamheten fundera på om det finns förslag till prioriterade
områden för kommunikation- och skolsamverkan för hela
fakulteten. Nästa samverkansberedning är ambitionen att ta
fram ett förslag på prioriterade områden för 2021, som sedan
tas upp i utbildning- och forskningsberedning för att sedan
fattas beslut om av fakultetsnämnden (arbetsutskottet).

Föredragande:Johann
a Lundmark

§ 5 Alumnsamverkan
Presentation av förstudien ”Från student till engagerad alumn”.
En referensgrupp ska skapas med representanter från

verksamheten, och en prodekan med alumnansvar utses.

Föredragande: Maja
Garde Lindholm

§ 6 Pågående samverkansaktiviteter
- Tokyo Tech
- Enlight
- Ragnsells
- ABB Powergrids. Partnerskap skrevs 2020-08-24.
- Sigtuna kommun
- Alive
- SH Bygg
- Trafikverket

Föredragande:
Prodekan för
samverkan

§ 7 Övriga frågor
- Revidering av samverkanportal på webben är på gång.
- Samverkansaktiviteter inom sektionerna läggs in som en

stående punkt på kommande samverkansberedningar.

Föredragande:
Prodekan för
samverkan

Vid protokollet

Johanna

Justeras

Marcus Lindahl Carla Puglia
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