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$1 MÖTETS ÖppNRNIg
Erik Swietlicki hälsar ledamöterna välkomna och inleder sammanträdet då ordforande
Viktor Öwall har ftirhinder att delta. Erik meddelar atthan och Charlotta Johnsson nu gått in i
en ny 3-års period som vicerektorer vid LTH für forskning respektive samverkan och innovation

$ 2 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med mötets ordlorande
justera dagens protokoll.

$ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Erik meddelar nâgra tillägg till dagordningen under punkt 5:
Ulrika Forsgren Högman kommer till nämnden ftir att informera om LTHs kommunikations-
planer gällande forskning, Karl-Erik Arzênkommer att informera om WASP och Eva
Nordberg Karlsson ska informera om Treesearch.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.
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$4 pÖnBCÅBNDE SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2OI7 . I 2-06

Marcus Bäcklund efterfrågar underlag for att få en uppfattning om vad det innebär attvata

studeranderepresentant i arbetsgruppen for "Kartläggning av hur forskningen vid LTH är

kopplad till de stora samhällsutmaningarna". Erik Swietlicki återkommer till Marcus om

detta.

Beslut Protokollet lades däreft er ad acta.

$ 5 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Hedersdoktor LTH 2018
Erik Serrano gav en kort tillbakablick av arbetsgruppens arbete med att utse hedersdoktorer

for LTH 2018. Erik informerade om att styrelsen for LTH beslutat att till hedersdoktor 2018

utse Christopher Palmström, professor i Material Science och Electrical Engineering,

University of Califomia Santa Barbara. Styrelsen har gett LTH FN i uppdrag att göra en

översyn av processen och policyn for utseende av hedersdoktorer. Policy och process bör

vara fijrankrade i FN i februari 2018 flor att därefter återkoppla till LTHs styrelse, som tar

beslut under sammanträdet i april2018.

Beslut: Nämnden beslutar att nuvarande arbetsgrupp arbetar vidare med uppdraget

b) Rapport från ledningsgruppens uppstartsmöte I 5-16/I
Eri[ Swietlicki informerar kort från LTHs lednings strategimöte, bl a om arbetet med LTHs

strategiska plan och hur vi ska kommunicera ut forskningen. Erik återkonìmer med mer

information gällande mötet framöver.

Ulrika Forsgren Högman, LTHs Kommunikationschef, är inbjuden till dagens möte. Ulrika

presenterade sig och berättade om LTHs planer, bl a om hur vi ska nå ut med

tommunikationen på ett bra sätt till olika intressegrupper och hitta nya samarbeten, kopplat

till utvecklingsprojèktet gällande kartläggning av de stora samhällsutmaningarna. En idéskiss

ùr ftamtagen med 5 nyckelområden. Ulrika återkommer längre fram med mer information om

hur arbetet fortgår.

c) KA\í/ slutligprioritering inför ansökanfeb 2018

Erik Swietüóki informerade om att ansökningarnaär granskade av LU forskningsnämnd och

är nu inskickade till KAW.

N at ione ll o for sknings infr as trukturer - kige sr apport
Föredragande: Erik Swietlicki
Prioritering av infrastrukturer görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk

process på två år. LU lämnade in en behovsinventering i höstas. Ett möte med VR är planerat

iitt d"n 24 jan:uari.Någon gång i slutet av våren Ër vi reda på vilka av väta infrastrukturer

som tas i beaktande for kommande utlysning,vären20l9.

d)
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e) Utlysning av medelþr infrastruktursatsningar inom LTH inför 2019, utskickat till prefekter
2017-12-15, Dnr V 2017/2094
Föredragande : Erik Swietlicki
För 2019 har LTH preliminärt avsatt 10 miljoner kr flor infrastruktursatsningar. Utlysningen,
som gjordes 2017-12-15, är från och med i år, ftirutom med N-fak, även samordnad med
M-fak. Deadline är I mars 2018. Mötet diskuterade kring forra årets process flor hantering av
ansökningarna inom nämnden och hur hanteringen ska göras i år. I arbetsgruppen 2017
deltog Erik Swietlicki, Hanna Isaksson och Karl-Erik,{rzén.

Beslut. Vid nämndens nästa möte ska en arbetsgrupp lor 2018 utses.

fl Ldgesrapporterför:
- LINXS och SWEbeams
Erik Swietlicki gav en kort lägesrapport gällande LINXS centrumbildning, (Lund Institute of
Advanced Neutron and X-ray Science) samt flor SWEbeams, (en nationell mötesplats och
agenda lor MAX IV, ESS och deras forsknings- och innovationsarena) samt kopplingen till
LINXS framöver.

- Big Science Sweden - Akademi - Industri - forskningsanläggningar i samverkan
Erik Swietlicki informerade om att Big Science Sweden startade sin verksamhet i november
2017 och arbetar ftir att utveckla och leverera teknik till forskningsanläggningar i Europa och
ute i världen. Målet är att fa fler loretag att satsa på att bli leverantörer till Big Science och att
hjälpa dessa att bygga såväl kunskap som relationer med nyckelpersoner.

- Flytt till SVS bilagor $ 5f 1-2
Erik Swietlicki informerade om det möte 2018-01-10, som anordnats på initiativ av professor
Heiner Linke, gällande en vision for Lunds universitets framtid i Science Village Scandinavia.

g) LLINARC - ldgesrapport
(Centrumför Tekniska och Vetenskapliga Berdkningar vid Lunds Universitet)
Erik Swietlicki informerade kort om att LUNARCs ledning for LU vicerektor Stacy Sörensen
presenterat LUNARCs vision och planer lor utvecklingen fram tlll är 2026.

h) Ovriga meddelanden
Eva Nordberg Karlsson informerade om Treesearch, en forskningsplattform med forskning
inom material och specialkemikalier från skogsråvaror. LU har skickat in en intresseanmälan
om att favara med och samverka, koordinerad av Sven Lidin. LU har också haft ett möte med
styrelseordforanden och andra medlemmar.
Eva får i uppdrag att sprida mer information om detta framöver.

WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program)
Karl-Erik Ãrzêngav en lägesrapport över aktuella händelser, struktur, budget och
tvärvetenskapliga satsningar inom WASP.
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s 6 EKONOMI - INFORMATION
Foredragande: Karin Assarsson Bilaga $ 6

Karin informerade om Fördelningsbeslut 2018, fordelning av forskningsanslag 2018 med
jämflorelse 2017, Budget 2018 samt om Bokslut20ll-12-31
Nästa bokslut blir per 2018-04-30 eftersom LU infor tertialbokslut fr o m 2018.

$ 7 UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHs NYA STRATEGTSKA PLAN
Föredragande : Erik Swietlicki
a) " Kartk)ggning av forslcningsinfrastruktur "

Arbetsgruppen bestående av Stig Stenström, Jan Pallon och Anders Gustafsson fortsätter

sitt arbete under våren.

b) "Kartlriggning av hur forskningen vid LTH rir kopplad till de stora
s amhtil I s ut m ani n gar na "
Arbetet med att utse en arbetsgrupp fortgår. Mats Bohgard och Charlotta Johnsson är

foreslagna. Det ska även finnas representant från kommunikationsavdelningen samt en

studeranderepre sentant.

c) Nytt förslag till projekt fr;r strategisk utveckling av digitalisering vid LTH från Per
Runeson, institutionenför datavetenskap bilaga $ 7c

Förslaget läggs till listan lor LTHs prioritering av utvecklingsprojekt.

$ S FÖRDELNINGSMODELL FAKULTETSANSLAG 2OI8
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 8

- florslag till arbetsgrupp och arbetsuppgifter

Fördelningsmodellen diskuterades på ledningens strategimöte 15-16lL Ambitionen är att det

ska göras en översyn av denna under året. Erik ska tillsammans med LTH rektor skriva ett

uppdrag och en arbetsgrupp ska bildas. Erik återkommer i ärendet.

Beslut Dokumentet "Övergripande modellforslag for styrning av universitet och

högskolor" från Strut (Utredningen om styrning ftir starka och ansvarsfulla

lärosäten) läggs som bilaga i LU Box.

$ 9 VERKSAMHETSPLAN/UTVECKLINGSPROJEKT/ARBETSUPPGIFTER2OlS
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 9

- Uppdatering av aktivitetslista
- Förslag till ny verksamhetsplan for 2018

Erik meddelade att ledningen diskuterat den gemensamma verksamhetsplanen flor LTH
på strategidagarîa 15-16ll. Vi avvaktar en sammanställning av materialet.
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$ 10 UTLYSNING V/ALLENBERG SCHOLARS - PRIORITERING
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga g 10 a-b

Totalt inkom 7 stycken nomineringar till LTH inom den angivna tidsgränsen, 2018-01-10.
Nämnden diskuterade och gav ftirslag till rangordning av dessa med hänsyn till tidigare
utskickad hanteringsordning. Karl-Erik Ãrzénforklarade sig jävig och framforde inga åsikter
2018-0I-22 ska fakulteterna lämna in sin prioritering centralt till LU.

Beslut: Erik Swietlicki sammanställer LTHs prioritering av Wallenberg Scholars
nomineringar och skickar ut forslaget till nämnden under veckan.

$ 11 TEMADAG MED LTH FUN 9 MAJ 2018
Föredragande: Erik Swietlicki
- forslag på ämnen att ta upp samt mötets längd

Beslut Mötet kommer att hållas klockan 09.00-16:00

$ 12 NÄsrA SAMMANTRÁDE ONSDAGEN DEN 14 FEBRUART 2018 KL 13.00-15.00
Bilaga $ 12

$ r 3 ovRrGT
Föredragande : Erik Swietlicki
Erik påminner om att ledamötemaàr välkomna till att komma med forslag till vad som ska
behandlas på kommande möten under våren. Skicka in florslagen fortlöpande till Margareta
Forsberg.

Martin Tunér är ny vicerektor for internationella frågor och tar över efter Per Warfvinge.

$ 14 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordftiranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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