Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse
Tid: 2021-09-30, kl. 10:00 — 12:40
Plats: Lövsalen, BTH, Campus Karlskrona.
Närvarande
Ordförande

Rektor

Peter Örn

Mats Viberg

Företrädare för allmänna intressen
Lena Abrahamsson

Emina Kovacic
Anders Lundgren
Sebastiaan Meijer
Mans Nilsson

Helena Ola, §§ 50-61

Lynn Akesson

Företrädare för de studerande
Christopher Hellryd, kårordförande
Arian Watti
Matilda Watz, doktorandrepresentant
Företrädare för verksamheten

Nina Dzamashvili Fogelström
Mattias Eriksson
Jonas Månsson, $$ 41 — 49
Facklig företrädare
Monika Bergkvist, OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga
Henrick Gyllberg, högskoledirektör
Henrik Larsson, ekonomichef, $$ 52 — 53
Ulrika Nilsson, kanslichef, sekreterare

Eva Pettersson, prorektor, $$ 41 — 53, 55 — 61
Frånvarande
Andreas Larson, vicerektor

$41
Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

$42 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs.
$43 Val av justeringsperson
Anders Lundgrenväljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
$44 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggstill handlingarna.
$45 Inkomna ärenden under perioden 210603 — 210920
Förteckning över inkomna ärenden harbilagts kallelsen. Förteckningenläggstill
handlingarna.
§ 46 Avgivna yttranden under perioden 210603 — 210920
Förteckning över avgivna yttranden harbilagts kallelsen. Förteckningenläggstill
handlingarna.
$47 Rektors delegationsbeslut
Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.
§48 Ordférandebeslut
Inga ordförandebeslut finns att anmäla.
§49
Rektor
*
«
¢
»
¢
«

Information fran rektor
informerar om:
Coronapandeminochhésten 2021
Uppmärksamhet i media
Prefektrekryteringar
Stora forskningsprogram
Strategiska satsningar
Workshop: utveckla BTH:s dna

§50

Information fran prorektor

Prorektor, Eva Pettersson, informerar om:

»«

»
*

Höstens antagning
o Antal registrerade studenter
o Jämställdhet bland BTH:s programstudenter
o Meritvärde på BTH:s nationella program
Strategisk plan för BTH:s utbildning ochstruktur
Kvalitetsrapport 2020/2021
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§51
Information verksamhetens förutsättningar
Högskoledirektör, Henrick Gyllberg, informerar om:
¢ Distansarbete
¢ Utvecklingsarbete
¢
Hybridsalar och översyn av befintlig teknik
¢ Etablering i Telenors lokaler
¢ Strategi för BTH:s internationella arbete
« Okat fokus på studenters mående
$52
Bokslut 2021-08-31
F6redras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om det ekonomiska utfallet per 2021-08-31 för
Blekinge Tekniska Högskola.
$53

Prognos 2 2021

Föredras av ekonomichef Henrik Larsson.

Ekonomichef Henrik Larsson informerar om prognos 2 avseende 2021 för Blekinge Tekniska
Högskola.
§54 Tillsittande av prorektor 2022-01-01 — 2024-12-31
Foredras av hégskoledirektér Henrick Gyllberg.
Férordnandetför nuvarande prorektor Eva Pettersson löper ut 2021-12-31. Enligt ”process för
utseende av prorektor”, dnr: BTH-1.2.1-0035-2016, kan styrelsen välja att antingen förlänga
nuvarande prorektori ytterligare tre år alternativt starta en rekryteringsprocess föratt
rekrytera en annan person.
Vid styrelsemötet den15 juni beslutade styrelsen att förorda en förlängning av nuvarande
prorektor Eva Pettersson. Beslut om detta kantas efter det att personalen givits möjlighet att
yttra sig överförslaget.
Rekryteringsgruppen, som utsågs vid styrelsemötet den 15 juni, har inhämtat synpunkterfrån
personalenoch rektor har lämnat sina synpunkter. Synpunkterna redovisades.
Rekryteringsgruppenföreslåratt styrelsen beslutar att universitetslektor Eva Petterssons
mandatperiod som prorektorförlängs för perioden 2022-01-01 — 2024-12-31.
Ordförandenföreslåratt styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.
Beslut
Styrelsen beslutar
- att utse Eva Pettersson somprorektorvid Blekinge Tekniska Högskola för
mandatperioden 2022-01-01 — 2024-12-31.

$55 Fastställande av BTH:s verksamhetsmål 2022 — 2024
Föredras av rektor.
Ett förslag BTH:s verksamhetsmål 2022 — 2024 harförelagts ledamöterna. Styrelsen
diskuterar. Ordförandenföreslåratt styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.
Beslut

Styrelsen beslutar
-

att faststalla BTH:s verksamhetsmål 2022 — 2024, dnr BTH-1.1.2-0251-2021, i

enlighet medförslaget och med redaktionella ändringar.
$56 Fastställande av Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola
Föredras av rektor.
Ett förslag till Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola harförelagts ledamöterna.
Ordförandenföreslåratt styrelsen fattar beslut i enlighet medförslaget.
Beslut
Styrelsen beslutar
- att faststalla Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola, dnr BTH-1.1.3-02502021, i enlighet med förslaget och med eventuella redaktionella ändringar.
$57 Fastställande av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad
nivå samt utbildning på forskarnivå för Blekinge Tekniska Högskola
Föredras av rektor.
Ett förslag till Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt
utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola harförelagts ledamöterna.
Ordförandenföreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.
Beslut
Styrelsen beslutar
- att fastställa Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt
utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-02062021, med redaktionella ändringar.
§58 Fastställande av principiella innehållet i Årsredovisning 2021
Föredras av rektor.
Rektor informerar ominnehållet till Årsredovisning 2021 för Blekinge Tekniska Högskola
vilket förelagts ledamöterna. Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut i enlighet med
förslaget.
Beslut
Styrelsen beslutar
- att fastställa principiella innehållet till Årsredovisning 2021 för Blekinge Tekniska
Högskola, dnr BTH-1.2.5-0248-2021.
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$59 Fastställande av mötesdatum för högskolestyrelsen 2022
Föredras av rektor.
Ett förslag till mötestider för högskolestyrelsen 2022 harförelagts ledamöterna. Ordförande
föreslåratt styrelsen fattar beslut i enlighet med förslaget.
Beslut
Styrelsenbeslutar
-

att
¢
*
«
¢

fastställa mötestiderna för högskolestyrelsen enligt följande:
onsdag 16 februari
onsdag 8 juni (digitalt)
torsdag — fredag, 29 — 30 september(internat)
torsdag 15 december(digitalt).

860

Övrigt

$61

Avslutning

Inget övrigt finns att anmäla.

Ordförandenavslutar mötet kl. 12:40 och tackarför visat intresse.

Bilagor:
-

-

BTH:s verksamhetsmal 2022 — 2024, dnr: BTH-1.1.2-0251-2021.

Arbetsordning for Blekinge Tekniska Hégskola, dnr: BTH-1.1.3-0250-2021.
Antagningsordning förutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på
forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola, dnr: BTH-1.1.3-0206-2021.

Peter Örn

ordförande

Ulrika Nilsson
sekreterare
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