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$ 179 MÖTETS ÖppNeNOB

Erik Swietlicki hälsar ledamöterna välkomna och inleder sammanträdet då ordforande
Viktor Öwall beräknar komma något sent till mötet.

$ 180 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Catharina Sternudd att tillsammans med mötets ordlorande
justera dagens protokoll.

$ 181 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

Erik Swietlicki uppmanar ledamöterna att foreslå punkter till agendan på kommande möten
som man vill lyfta och diskutera mer ingående.

$ 1S2 FÖREGAENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20r7-r0-2s

Beslut: Protokollet lades ad acta.
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$ 183 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) LUsforskningsndmnd
Erik Swietlicki
- Besök av VRs ledning 2017-11-10

Sven Stafström, generaldirektör for Vetenskapsrådet, besökfe LUs forskningsnämnd den

10 november. Han informerade bl a om forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur,
olika utlysningar och nämnden gavs tillfälle att ställa frågor.

Mötet LU FN 2017-I l-13 Bilagor $ 183 a l-2
På mötet med LUs FN den 13 november diskuterades det bl a kring forskningsetik.
Broschyrerna ALLEA - The European Code of Conduct for Research Integrity samt

Vetenskapsrådets - God Forskningssed presenterades. Erik Swietlicki loreslog att ämnet

"forskningsetik" skulle kunna tas upp på en temadaglhalvdagmed LTH FUN'

Erik berättade vidare om florslaget till beslut från LUs Rektor gällande "Riktlinjer lor
registrering av forskningsinformation i LUCRIS. En gemensam miniminivå for
registreringen i LUCRIS togs fram i samråd med fakulteterna i samband med lanseringen

av LUCRIS 2016. Förslaget àr nu att miniminivån ska uppdateras och formaliseras i form
av riktlinjer på universitetsgemensam nivå och att institutioner och enheter som bedriver
forskningsverksamhet vid LU ansvarar for att registrera informationen om sin forskning
enligt riktlinjerna.
Bilaga $ 183 a-3

Medfinansiering nationellaforskningsinfrastrukturer Bilaga $ 183 o-4
Erik informerade om attLrJ har beslutat att årligen avsätta fem miljoner kronor for att

underlätta medfinansiering av nationell forskningsinfrastruktur. LUs FN diskuterade

olika frågor på mötet for att vara forberedda inlor våren 2019 dä VRs nästa utlysning av

nationell forskningsinfrastruktur kommer aff göras.

Wallenberg Scholars, ny utlysning Bilaga $ 183 a-5

Viktor Öwall informerar om att styrelsen lor Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har

beslutat att utlysa programmet Wallenberg Scholars under 2018. LU-intern deadline flor

fakulteternas florslag är den 22 januari2}l9.
Mötet diskuterade hanteringsordningen for LTH.

Beslut: Onsdagen den 10 januari 2018 är deadline for ansökningar till LTH. Dessa

diskuteras sedan på LTHs FNs möte den 17 januari 2018.

b) LUs slutliga prioriteringar av KAW LoI Biløgø $ 183-b

Rapport från LU FN möte 1711 13

Erik Swietlicki
LU skall skicka in 15 ansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Arbetsgruppen

har foreslagit en prioritering av letter of intent i tre grupper. Grupp ett (12 st) für skicka in en

fullständig ansökan till KAW. Lars-Erik Wernersson, LTH, ingår i denna grupp. Grupp två (5

st) ñr skicka in fullständig ansökan om villkor uppfylls och från LTH ingår här Leif Bülow
och Thomas Laurell. Den tredje gruppen Ër inte skicka in ansökan till KAW.
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Mötet diskuterar inkommen synpunkt från en av ledamötema gällande fakultetsfordelningen
av ansökningarna och att LTH borde vara "starkare". Totalt har 43 ansökningar kommit in till
LU. Erik Swietlicki framhåller att arbetsgruppens deltagare ska lorhålla sig neutrala till
varifrån nomineringarna kommer.

Beslut: Erik Swietlicki återkommer med information om fakultetsfürdelningen for
prioriterade ansökningar.

c) LUs + LTHs infrastrukturansökningar 2018
Erik Swietlicki Bilaga $ /83 c
För 2018 har LTH avsatt och utlyst medel upp till 10 miljoner kronor for
infrastruktursatsningar. Detta belopp fick enligt SLTH överstigas och totalt tilldelades ca 18

miljoner kr. LTH har samordnat fordelningen med N-fakultet.

Erik ska den 7 december ha ett lunchmöte (12-13) med N- och M-fakultet lor att samordna
arbetet med infrastrukturutlysningarna 2018. Ledamöterna är välkomna att delta och intresse
anmäls till Erik.

Mötet noterade att många av de beviljade strategiska äskandena avser forskningsinfrastrukfur.
Mötet diskuterade behovet av att se över processerna for fordelning av medel for infrastruktur
och strategiska satsningar.

d) Nominering av hedersdoktorer LTH 2018
Erik Serrano
Sju nomineringar har inkommit till den beredande arbetsgruppen. Samtliga floreslagna är
män. Arbetsgruppen har haft ett antal möten für prioriteringsarbete och kommer att foreslå 2
personer den 11 december 2017 pä LTHs styrelsemöte.

Ledamöterna diskuterade också kring att processen ftir nominering och arbetsordning
behöver ses över. Beslutades att arbetsgruppen fortsätter att bereda ärendet.

e) LUs Omvcirldsanalys 2017 -þr att mötaframtidens utmaningar
Erik Swietlicki Bilaga $ 183 e
Lunds universitets "Omvärldsanalys 2017" presenterades på universitetsstyrelsens möte i
oktober. Denna tar upp forändringar i omvärlden och trender och forändringar som kan
komma att påverka universitetets verksamhet. En forhoppning från LU rektor är att den även
kan tjäna som ett underlag lor diskussioner vid alla verksamheter inom universitetet om hur
vi kan möta nya utmaningar.
Erik lyfte frågan om behovet for LTH och mötet diskuterade kort i frågan.

f) Rehor inþrmerar
Viktor Öwall informerade från besöket av familjen Kamprads styrelse i veckan på LTH.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har annonserat en jubileumsdonation om 1,6 miljarder
kronor till artificiell intelligens och kvantteknologi. WASP (Wallenberg Autonomous
Systems and Software Program) får ett tillskott på 1 miljard kronor och forskare och
doktorander ska rekryteras. De ingående universiteten är Lunds, Linköpings, Chalmers, KTH
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och Umeå universitet. WASP kommer framöver att ha tre parallella ledningsgrupper där

Karl-Erik Ãrzên leder en av dessa.

SSF (Swedish Foundation for Strategic Research) satsar 240 miljoner kronor i den nationella
utlysningen "sSF Projekt for instrument-, teknik- och metodutveckling". Viktor har även

skickat ut denna information via mail.

Viktor tog även upp att KAWs stiftelse har donerat 100 miljoner flor investering i ForMAX,
ett nytt strålrör, med kopplingar mot "Treesearch" (forskningsplattform lor skogsråvaror).

Ett beslut angående arbetsrättsliga åtgärder med anledning av oredlighet i forskning vid LTH,
har kommit från LU Rektor, Dnr P 201715126. Beslut ar fattat om att det saknas skäl att vidta
arbetsrättsliga åtgärder flor professorn och universitetslektorn och att ärendet avslutas utan

vidare åtgärd. Viktor informerade om bakgrund och utredning i ärendet.

Arendet har diskuterats i FUN och även hanterats via en svarsenkät från prorektor Annika
Mårtensson till ledamöterna, gällande om avhandlingen kan läggas fram, om den kan

innehålla den artikel (i reviderad form) som oredlighetsfrågan gäller eller om den ska strykas

i avhandlingen och i så fall vilka rekommendationer man vill ge for att disputation ska kunna

ske. FIIN beslutade att rekommendera att avhandlingen kan läggas fram men med en stark

rekommendation att artikeln inte tas med i avhandlingen.

Brunnshögsgruppen arbetar utifrån olika scenarier gällande intresset for en flytt till SVS och

en presentation ska göras für LUs styrelse den 15 december 2017. Möte planeras också med

LTHs LG GU och studeranderepresentanter från olika kårer.

$ 134 PRIORTTTERING / BESLUT STRATEGISKA ASTANDBN ZOt S

Föredragande : Erik Swietlicki

Erik Swietlicki har sammanställt tilldelningen av de strategiska medlen efter nämndens möte

for prioriteringar 2017-10-25. Vid det mötet fick Viktor Öwall och Erik Swietlicki i uppdrag

att göra en kompletterande genomgång av ansökningarna vilket resulterade i att ytterligare 5

MSEK nu är tilldelade. Erik gick kort igenom de forändringar som är gjorda. Motiveringar
ska skrivas och ett beslut ska fattas så snart som möjligt.

Beslut Nämnden ska också se över principer och hantering for framtida
flordelning av de strategiska medlen.

$ 185 UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHs NYA STRATEGISKA PLAN
Föredragande : Erik Swietlicki

t) Kartlciggning ov hur forslcningen vid LTH cir kopplad till de stora samhällsutmoningarna
2) Kartlriggning av forskningsinfrastruUur

Arbetsgruppen ftir kartläggning av forskningsinfrastruktur kommer att presentera sitt resultat

på nämndens nästa möte den 6 december och ska skickas in centralt till LUCRIS denna vecka.
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En arbetsgrupp flor utvecklingsprojektet "Kartläggning av hur forskningen vid LTH är
kopplad till de stora samhällsutmaningama" är fortfarande inte utsedd men det finns forslag
på deltagare samt även deltagare från LTHs kommunikationsavdelning. Ett forslag kom från
studeranderepresentanterna om att få ingå i arbetsgruppen.

Beslut: Nämnden foreslår att en studeranderepresentant, som utses av Studentkåren,
ska ingå i arbetsgruppen.

$ 186 BEHOVSINVENTERING NATIONELL FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor g 186 a-b

Avrapporteringr Erik skickade in LTHs prioritering av ftirslagen till nya nationella
infrastrukturer till Magnus Edblad, LUs Forskningsservice 2017-08-28. Magnus Edblad har
skickat en lägesrapport20lT-09-04, där man delvis utgått från och uppdaterat den forteckning
som togs fram efter den senaste behovsinventeringen som genomfordes 2015, se bilaga.
VR har ffitt in totalt 100 lorslag från alla lärosäten.
Erik återkommer i ärendet.

$ 187 EKONOMT
- Kvartalsbokslut
- Fakultetstilldelning

Föredragande : Karin Assarsson

Karin redovisade fordelningen av de 406 MSEK LTH har fått i fakultetstilldelning från LU
centralt, kvartalsbokslut per den siste september 2017 samt en prognos på helår.

$ 188 SAMVERKAN OCH TNNOVATION
Föredragande: Charlotta Johnsson

Charlotta berättade att det ár mängapågående aktiviteter och gav oss en uppdatering på ett
antal av dessa som har koppling till forskningsverksamhet:

o LU Samverkansråd - med frågor om samarbete mellan fakultetsgränserna
o Science and Innovation Talk - ett samarbete med foreläsningar och fordjupade samtal for

personal och foretagsledning på Tetra Pak, initierat av Annika Olsson, (forra vicerektorn vid
LTH for samverkan och innovation). Tetra Pak väljer vilket ämne våra forskare vid LU ska
loreläsa om. Har exempelvis handlat om nanoteknik, digitalisering och hållbar utveckling.
Ett nytt samarbete har nu inletts med Alfa Laval med ftireläsningar om 3D printing och
machine leaming and brain som aktuella ämnen.

o Novo Nordisk har kontaktat oss lor att fä information om vår forskning och varit här på besök
for att diskutera en utveckling och bredare samarbete

o Forskare från LU har initierat en kontakt med EON for att utveckla forskningskontakter. Ett
möte är inplanerat till våren

o Universitetets Näringslivsråd - Charlotta ser över samverkansformerna mellan universitetet,
olika loretag och Lunds Kommun
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Open Door - möjligheten flor foretag att kunna nyttja våra labb, lanseras inom kort
tillsammans med Kommunikationsavdelningen.

$ 1S9 FNs MÖTEN V.Â.REN 2018
Föredragande: Margareta Forsberg

17 janaan,13-15
14 februari, 13-15
7 mars, 13-15
28 mars, 10-12
25 apnI,13-15
30 maj, 10-12
13juni, 10-12

Beslut: Möten flor LTHs forskningsnämnd våren 2018 fastställdes enligt ovan.

$ 190 NÄSTA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 6 DECEMBER 2017 KL 13.00-1s.00

$ 1e1 ÖVRrCr

Viktor Öwall informerade om aktuella WASP utlysningar.
Viktor meddelade även att regeringen har ändrat regelverket lor stipendiefinansierade

doktorander och återkommer till detta vid nämndens nästa möte.

$ 192 SAMMANTRADET AVSLUTAS

Ordftiranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

a

tu, nj
Margareta Forsberg

Viktor Catharina Sternudd


