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$ 15 MÖTETSÖppNeNtB
Erik Swietlicki hälsar ledamötema välkomna och inleder sammanträdet då ordforande
Viktor Öwall har ftirhinder att delta.

$ 16 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.

$ 17 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

$ 18 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-17
Beslut: Protokollet lades ad acta.
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$le MEDDELANDEN/INFORMATION
Föredragande: Erik Swietlicki

a) SSF delar ut 300 miljoner till cybersrikerhet Bilaga $ l9a
Stiftelsen lor Strategisk Forskning delar ut 300 mnkr till tio projekt i fronten for cyber- och

informationssäkerhet. Två av dessa beviljade projekt finns vid Lunds Universitet.

b) Nomineringar till nyinrrittade Camurus junior lipid research prize
Stiftelsen kommer att dela ut tre priser i år till yngre lipidforskare verksamma vid Lunds och

Malmö Universitet. Sven Lidin (dekan N-fak) hanterar dessa nomineringar. LTH har (via

forfrågan till prefekterna från Erik Swietlicki) skickat in en nominering lor en postdokfor från

Kemiska institutionen).

c) Ovriga meddelanden
Erik Swietlicki informerade om nägra av de ärenden som togs upp i LUs forskningsnämnd

den l2 februari, bl a behovsinventeringen av nationella infrastrukturer som URFI, (ref grupp

från elva universitet) prioriterat samt om en ny datapolicy som kommer ut på remiss till
fakulteterna. Erik återkoiltmer när den sista versionen av datapolicyn tagits fram.

LU kommer även i är att utlysa medel, ca 20 mnkr, ftir universitetsgemensam finansiering av

forskningsinfrastruktur. Deadline für ansökan är den 13 april kl 17.00.

Erik ska skicka ut mer information till nämnden gällande behovsinventeringen av nationella
infrastrukturer som URFI prioriterat samt LU FNs rekommendation till rekfor flor nominering

av Wallenberg Scholars (tre från LTH går vidare till full ansökan).

$ 20 NY VICEREKTOR FÖR INTERNATIONELLA FR,Ä.GOR VID LTH
Martin Tunér, ny vicerektor lor internationella frågor vid LTH sedan årsskiftet, var inbjuden till
nämnden flor att presentera sig. Martin återkommer till nämnden med mer detaljer kring hans

uppdrag efter att det är fastlagt.
Marcus Bäcklund meddelade atthankommer att kontakta Martin for att ge honom en introduktion

av teknologkårens verksamhet.

$ 21 SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande: Charlotta Johnsson

Charlotta gav nämnden en uppdatering av pågående aktiviteter inom hennes område som

vicerektor for samverkan och innovation, kopplade till målen i LTHs strategiska plan. Charlotta

informerade bl a om lanseringen av Open Door, planer pänya samarbeten inom forskning och

utbildning samt "science and Innovation Talk" ett samarbete med olika foretag där forskare ger

presentationer lor floretagsledning och personal. Charlotta välkomnar nämnden med forslag på

ytterligare tankar och idéer som kan mynna ut i nya samarbeten med samhälle och näringsliv.
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ç 22 BEDÖMNING AV STARTBIDRAG PROFESSORER
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor g 22 a-f

$ 23 VINNOVA KOMPETENSCENTRUM
Föredragande: Erik Swietlicki

3 (5)

LTH har under ett antal år erbjudit startbidrag till rekryterade professorer, där startbidraget har äskats
av prefekten for den aktuella institutionen. I vissa fall har institutionen inte äskat startbidrag även om
ett sådant troligtvis hade beviljats. Ett beslut har fattats av rektor vid LTH, Dnr: STYR 201711397, där
kriterier och process lor tilldelning samt startbidragets storlek tydliggörs. Syftet är att skapa
transparens och tydlighet och ge LTHs institutioner bättre forutsättningar for sin ekonomiska
planering. Om kraven for erhållande av startbidrag àr uppfyllda behöver inte prefekten vid aktuell
institution ta upp detta i sitt äskande av strategiska medel infor budgetsamtalen.

LTH forskningsnämnd gör en bedömning om ämnet for professuren är strategiskt viktigt for LTH och
om rekryteringen stödjer utvecklingen mot de mål som uttrycks i LTHs strategiska plan.
Forskningsnämnden har även att ta hänsyn till att ämnesbeskivningen i kravprofilen for anställningen
ska innehålla starka drag av nytänkande eller nystart och troliggöra att nya och strategiskt viktiga
forskningsinriktningar startas och frodas vid LTH, alternativt kan behållas.

Slutgiltigt beslut om startbidrag fattas av LTHs rektor efter att rekryteringsprocessen är avslutad och
under forutsättning aht alla krav for beviljande av startbidraget är uppfyllda.

Infor dagens möte, som är det forsta där nämnden gör en bedömning, har fyra underlag for rekrytering
kommit in via LTHs personalavdelning:

- professor i datavetenskap, särskilt robotsystem
- professor i värmeöverfloring
- professor i konstruktionsteknik
- professor i brandteknik

Prefekt, eller dennes ersättare har blivit inbjudna till mötet lor att svara på frågor om respektive
institutions utlysning. Görel Hedin, Magnus Genrup, Jesper Arfvidsson samt Patrick Van Hees var
närvarande på denna mötespunkt. Efter beskrivning av respektive utlysning och gästerna lämnat mötet,
diskuterade nämnden utlysningarna och gjorde en bedömning.

Beslut FN fattar beslut om startbidrag i två steg - inledningsvis om huruvida ämnet är av
strategisk vikt flor LTH och senare det slutgiltiga beslutet om alla kriterier lor
erhållande av startbidrag for kandidaten är uppfyllda.
Nämnden beslutade rekommendera rektor LTH att erbjuda startbidrag i tre fall: professor
i datavetenskap, särskilt robotsystem; professor i värmeöverfloring; professor i
konstruktionsteknik.Vad gäller professuren i brandteknik så vill nämnden att institutionen
ska ges möjlighet att, innan den slutliga rekommendationen ges, inkomma med en
kompletterande motivering for hur denna professur visar prov på nytänkande och är
strategiskt viktig flor LTH.

Erik Swietlicki och Johanna Generosi informerar om att Vinnova Kompetenscentrum kommer att
göra en utlysning i april och som stänger kring januaú2019.Inga medel tilldelades Lund vid fona
utlysningen. Processen lor hantering ska diskuteras vid Rektors Ledningsråd inom kort.
Erik/Johanna återkommer i ärendet när LUs hanteringsordning är klar.
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5 24 EKONOMI - INFORMATION
Fòredragande : Karin Assars son Bilaga $ 24

Aktuell informationen från Karin utgick p g a tidsbrist. Presentationen kommer istället att

läggas in i LU Box.

$25 HEDERSDOKTORER LTH _ POLICY OCH PROCESS

Föredragande: Erik Serrano Bilaga $ 25

Erik Serrano informerade om det utkast som arbetsgruppens har tagit fram gällande en

uppdaterad policy och process flor att utse hedersdoktorer vid LTH, på uppdrag av LTHs
styrelse. Denna bör vara forankrad i forskningsnämnden under februari 2018 lor att därefter

återkopplas till LTHs styrelse i god tid färe styrelsemötet i april då beslut ska tas.

Nämnden diskuterade kring policyn och arbetsgruppen välkomnar ytterligare synpunkter från
nämnden senast fredagen den 16 februari varefter arbetsgruppen sammanställer policyn.

$ 26 VERKSAMHETSPLAN FN / ARBETSUPPGIFTER 2018

Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 26

Erik Swietlicki har sammanställt ett forslag till verksamhetsplan for FN 2018.

Beslut: Nämnden beslutade att fastställa verksamhetsplanen for 2018.

ç 27 UTVECKLINGSPROJEKT KOPPLADE TILL LTHs NYA STRATEGISKA PLAN
Föredragande : Erik Swietlicki
a) "Kartldggning av forshtingsinfrastruktur"

Arbetet i arbetsgruppen, bestående av Stig Stenström, Jan Pallon och Anders Gustafsson

fortgår enligt planerna.

b) " Kartlriggning av hur forslcningen vid LTH rir kopplad till de stora
s amh ril I s u t m anin g ar na "
Erik Swietlicki presenterade ett lorslag till en arbetsgrupp flor projektet "Kartläggning av

hur forskningen vid LTH är kopplad till de stora samhällsutmaningama".

Nämnden beslutar att utse foljande personer att ingå i arbetsgruppen
Mats Bohgard, Erik Swietlicki, Charlotta Johansson, Eva Nordberg
Karlsson, Kristina Lindgärde samt Ilse Svensson de Jong.

Beslut
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$ 28 NASTA SAMMANTRADE ONSDAGEN DEN 7 MARS 2018 KL 13.00-15.00

$2e OVRIGT
Karolina Isaksson, som är ny tillforordnad ekonomichef, presenterade sig.

$ 30 SAMMANTRÁDET AVSLUTAS

Ordfloranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Justeras:

5 (s)
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Swietlicki Marcus Bäcklund


