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§ 120 MÖTETS ÖPPNANDE 
 
 Viktor Öwall hälsar ledamöterna välkomna. 
 Ledamöter/övriga närvarande och nya studeranderepresentanter presenterar sig på höstterminens 

första möte. 
 
 

§ 121 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON 
 

 Beslut: Nämnden utser Victor Millnert att tillsammans med ordföranden justera 
 dagens protokoll. 

 
 

§ 122 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
  
 Beslut:  Nämnden fastställer dagordningen.  
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§ 123 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-06-14 
Erik Swietlicki meddelar att Lunds Universitet har skickat in yttrande till 
utbildningsdepartementet, daterat 2017-08-17, på remissen ”Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning”. 
 

 Ledamot betonade vikten av att handlingar distribueras i tid inför mötena.   
  

 Beslut: Protokollet lades därefter ad acta. 
 
 

§ 124 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 
a) Nya studeranderepresentanter 

Presenterades i början av mötet. 
  

b) Studentinnovation LTH 
Erik informerar om att han och Charlotta Johnsson haft ett möte med LU FSI där man behandlat 
frågan gällande “studentinnovation”. Charlotta Johnsson kommer att driva ärendet vidare och för 
samordning med LU. 
 

c) Arbetsgrupp LTHs hedersdoktorer 2018, avrapportering 
Erik Serrano informerar om att arbetsgruppen (som också består av Catharina Sternudd och Malin 
Lindstedt) ännu inte fått in några nomineringar till hedersdoktorer för 2018. Påminnelser kommer 
att skickas ut omkring den 28 augusti och 18 september. 
Nämnden diskuterade olika förslag på åtgärder och samordning för att få fler att närvara vid 
föreläsningarna.  
 

d) KAW-projektet, medfinansiering  
Erik Swietlicki informerar om de årligen återkommande projektanslagen från KAW, där det nu 
finns beslut om medfinansiering från LTH centralt. Ansökningar från forskare vid LTH ska ha 
kommit in senast den 27 september till Erik Swietlicki och FN måste senast den 23 oktober ha 
prioriterat bland ansökningarna. Återkommer till detta på FNs möte den 11 oktober. 

 
e) LTH äskande strategiska satsningar 2018 – inkomna ansökningar 

Karin Assarsson informerade om att LTHs institutioner ombads att senast den 30 juni inkomma 
med äskanden om medel för strategiska satsningar. Tre institutioner; Kemiteknik, Teknik och 
samhälle samt Teknisk ekonomi och logistik har inte lämnat in någon ansökan. Budgetsamtal 
kommer att inledas med institutionerna i slutet av september/början av oktober och 
forskningsnämnden ska prioritera inkomna förslag den 25 oktober. Äskanden om totalt 49,2 
miljoner kronor har kommit in för 2018. 
 

f) BUL – karriärutvecklingsprogram för underrepresenterat kön – (bilaga) 
Erik Swietlicki meddelar att rektorsbeslut finns om att arbete med ”BUL-skolan” och projektet 
”finansiering och rekrytering av biträdande universitetslektorer av underrepresenterar kön” ska 
påbörjas. Projektplaner ska tas fram och arbetsgrupper tillsättas. Projektplaner, budget och 
projektorganisation ska föredras för och godkännas av rektor LTH senast 2017-09-15. Rekrytering 
planeras kunna påbörjas under hösten 2017. 
 

g) Startbidrag till nyrekryterande professorer 
Erik Swietlicki informerar om att styrelsen LTH inte har fattat beslut i detta ärende ännu, men att 
prefekterna uppmanats att redan nu börja planera för ett införande. 
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