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Styrgruppsmöte Forskningsplattformen
Verksamhetsutveckling i samverkan
Tid:

2021-04-27, kl. 16:00-17:00

Plats:

Microsoft Teams

Närvarande

Kristina Genell, dekan fakulteten för ekonomi HKR,
mötesordförande
Anna-Karin Edberg, vicerektor för forskning och samverkan HKR
Jens Hultman, plattformsledare och professor i företagsekonomi
HKR
Mikael Forsberg, vVD Sparbanken Skåne
Sara Bill Petersson, nämndsekreterare HKR

Dagordning
1.

Nuläge – våren 2021
Tre projekt är beviljade i nuläget. Ett projekt har beviljats en fortsättning
från föregående år och två nya projekt har tillkommit.
Samtal pågår gällande kommande projekt under 2021. Inga ansökningar
har inkommit i nuläget.
Inom såväl de pågående som de kommande projekten finns en god
spridning mellan fakultetens discipliner.
Pandemin har haft viss påverkan på projekten, begränsade möjligheter till
fysiska möten har delvis försvårat planering och kontaktskapande.

2.

Slutrapporter projekt
Slutrapporter har inkommit för de projekt som genomfördes under 2020.
Slutrapporterna har skickats ut till styrgruppen inför detta möte.
Styrgruppens uppdrag är nu att ta ställning till projektens måluppfyllelse
enligt slutrapportens innehåll. Styrgruppen resonerar kring måluppfyllelse,
och hur denna ska mätas. De projekt som inte resulterat i konkreta
publikationer kan sammanfattas på annat sätt. Sammanfattningen kan
sedan publiceras på hemsidan.
Styrgruppen beslutar att godkänna samtliga slutrapporter under
förutsättning att en sammanfattning lämnas in för de projekt som inte
resulterat i konkreta publikationer. Denna sammanfattning ska publiceras
på forskningsplattformens hemsida.

3.

Kommunikation/webb
Hemsidan kommer att justeras så att avslutade projekt flyttas till rätt sida,
tillsammans med de godkända slutrapporterna. De nya beviljade projekten
kommer att publiceras.
Ett seminarium för forskningsplattformens projekt kommer att hållas den 7
maj.
Styrgruppen ser gärna att ytterligare forskarporträtt publiceras på
Högskolan Kristianstads webbsida, plattformsledaren tar denna fråga vidare
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till Högskolan Kristianstads kommunikationsavdelning.
4.

Övriga frågor
Anna-Karin Edberg önskar att man inför nästa år justerar mallen så att det
blir tydligt att resultat ska återföras till verksamheten. Plattformsledaren
ser över mallen för att ombesörja att den blir mer användarvänlig. Text
under rubrik 1 till webben.

5.

Mötet avslutas
Höstens möten med styrgruppen kommer att hållas den 13 september och
den 29 november.

Kristina Genell (11 May 2021 12:32 GMT+2)

Kristina Genell
Ordförande Styrgruppen

Jens Hultman
Plattformsledare

Högskolan Kristianstad | 044-250 30 00 | www.hkr.se

Protokoll FPVIS Styrgrupp 20210427
Slutgiltig revideringsrapport
Skapad:

2021-05-11

Av:

Sara Bill Petersson (sara.bill-petersson@hkr.se)

Status:

Signerat

Transaktions-ID:

CBJCHBCAABAAMHSrghdaCloZiYig5zID32I58B2bpEEp

2021-05-11

”Protokoll FPVIS Styrgrupp 20210427” – historik
Dokumentet skapades av Sara Bill Petersson (sara.bill-petersson@hkr.se)
2021-05-11 - 07:53:29 GMT– IP-adress: 100.25.241.25

Dokumentet skickades med e-post till Jens Hultman (jens.hultman@hkr.se) för signering
2021-05-11 - 07:54:55 GMT

E-postmeddelandet har visats av Jens Hultman (jens.hultman@hkr.se)
2021-05-11 - 07:55:45 GMT– IP-adress: 77.53.175.181

Dokumentet har e-signerats av Jens Hultman (jens.hultman@hkr.se)
Signaturdatum: 2021-05-11 - 07:56:36 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 77.53.175.181

Dokumentet skickades med e-post till Kristina Genell (kristina.genell@hkr.se) för signering
2021-05-11 - 07:56:38 GMT

E-postmeddelandet har visats av Kristina Genell (kristina.genell@hkr.se)
2021-05-11 - 09:29:07 GMT– IP-adress: 90.230.31.106

Dokumentet har e-signerats av Kristina Genell (kristina.genell@hkr.se)
Signaturdatum: 2021-05-11 - 10:32:18 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 90.230.31.106

Avtal har slutförts.
2021-05-11 - 10:32:18 GMT

