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ç 72 MÖTETS ÖppNRNre
Viktor Öwall hälsade ledamöterna välkomna och meddelade att han behöver lämna mötet
efter ca 45 minuter varefter ordflorandeskapet då lämnas över till Erik Swietlicki.

Nils-Arne Nilsson, ekonom, hälsades välkommen till nämnden och mötesdeltagama
presenterade sig.

$ 73 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.

$ 74 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNTNG
Viktor Öwall lägger till en punkt gällande Forskningsfokus under Övriga meddelanden, g 77.
Erik Serrano lyfte frågan om att det ska tillsättas en arbetsgrupp flor hantering av
nomineringar m m for hedersdoktorer 2019.
Beslutades att detta tas upp på nämndens nästa möte.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.
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$75 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2OI 8 -O 4 -25

Beslut: Protokollet lades ad acta.

BEDÖMNING AV STARTBIDRAG FÖR PROFESSORER
Viktor Öwall beslutade om att diskutera punkt 6hàr.
- Professor i maskinelement, Institutionen lor maskinteknologi

2 (s)

$76

Bilagor $ 76a-b

Prefekt Jan-Eric Ståhl var inbjuden till mötet med anledning av Institutionen for
maskinteknologis rekrytering av en ny professur, (återbesättning), och ett klargörande
gällande ansökan om startbidrag.

Jan-Eric Ståhl informerade nämnden om utlysningen och svarade på frågor om varför
professuren är strategiskt viktig flor LTH. Jan-Eric Ståhl lämnade därefter mötet och nämnden

diskuterade rekryteringen

Beslut En forfrågan ska skickas till Jan-Eric Ståhl om att komma in med
kompletterande information innan nämnden kan fatta beslut om huruvida man

ska rekommendera rektor LTH att bevilja startbidrag lor en nyrekryterad
professor. Institutionen måste också komma in med en formell begäran om ett
startbidrag for att detta ska kunna beviljas flor professorn ifråga. Synpunkter
kommer också att inhämtas från LGGU och JäLM.
Arendet tas upp igen vid nämndens nästa möte.

ç77 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Hantering av inkomna infrastrukturansökningar, (LU och LTH)
Föredragande: Erik Swietlicki
Erik informerade om arbetsgruppens arbete och att fakulteterna N, M och LTH ska ha ett

gemensamt möte den 14 juni for att diskutera det preliminära lorslaget till fordelning.
Mötet diskuterade hanteringen av infrastrukfuransökningar och strategiska äskanden.

Punkten tas upp igen efter mötet den 14 juni for att kunna ge ett besked till prefekterna om
infrastrukturansökningarna inom kort. Frågan om omfattningen av årets beviljande utöver de

utlysta l0 mnkr ska också tas upp på SLTH den 8 juni.

b) Rapport från LUB styrelsemöte
Föredragande: Erik Swietlicki
De svenska forskningsbiblioteken har sagt upp altalet med det stora vetenskapliga ftirlaget
Elsevier. Anledningen är orimlig prissättning och att lorlaget inte tillgodoser krav på öppen

tillgång. Uppsägningen innebär att anställda och studenter vid LU inte kommer att ha tillgång
till tidskriftsartiklar utgivna av Elsevier efter den 30 juni 2018. Elsevier har inte lyckats
erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav.

c) ForskningsndmndenLU
Föredragande : Erik Sw ietlicki
- LUCRISinfrastrukturmodulremissvar

Bilagor $ 77c l-2
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Erik informerade om att det finns bifogat en sammanfattning av remissvaren till remlssen
"Förslag till hantering av information om Lunds Universitets infrastrukturer i
forskningsinformationssystemet LUCRIS, samt resultat av hösten inventering av
forskningsinfrastrukturer vid LU" och att vi kommer tillbaka till detta under punktl0
- utvecklingsproj ekt FN.

Omvcirldsanalys 2018, D-nr STYR 2018/618
Ett PM är utskickat från LU gällande en nulägesrapport om arbetet med omvärldsanalys
2018 samt att lyfta fram frågor flor de olika nämnderna att diskutera. Synpunkter har bl a
framkommit om att analysen var i bredaste laget och man önskade att fler, t ex forskare
var involverade i processen. Erik välkomnar kommentarer på analysen från nämnden.

d) Nationell strategiför ESS

Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga ç 77 d
Erik informerade om regeringens skrivelse "En nationell strategi flor ESS och den omgivande
kunskapsmiljön". Huvudsyftena med strategin är att presentera nationella mål for Sveriges
arbete relaterat till ESS och att bidra till att skapa forutsättningar flor berörda aktörer att agera
samordnat och effektir,t.

e) Rektor informerar
Viktor Öwall informerade om att han deltagit i ett möte med Näringsdepartementet gällande
satsningen på ProNano, en pilotproduktionsanläggning lor nanoteknikprototyper som
planeras i Lund och till Science Village Scandinavia, (SVS) och som drivs av RISE, Region
Skåne och Lunds universitet.

Viktor informerar även kort från ett möte med Material Business Center, en klustersatsning
inom industriell utveckling och lornyelse for Skåne, och dess arbete flor att skapa
florutsättningar lor att generera fler affársmöjligheter som bidrar till regionens utveckling.

fl Ovriga meddelanden
Viktor informerar om den kommande workshopen med SWEbeams den 31 maj och att den är
den sista och avslutande i en serie av fura. Arbetet kommer att fortsätta och kopplar till den
nationella strategin lor ESS och Max IV.

Viktor lyfte här också frågan gällande Forskningsþkus som står på agendan på SLTHs möte
den 8 juni. Erik Swietlicki ska under det mötet presentera hur FN ser på strategin,
finansiering, inrikfning, och kvalité. Mötet diskuterar bl a de satsningar som görs, uppfoljning,
samordning, utvärdering och kopplingen mellan forskning och utbildning.
Erik återkommer med ett florslag på synpunkter från FN inlor styrelsemötet.

Efter denna punkt lämnade Viktor Öwall mötet och Erik Swietlicki tog över ordflorandeskapet

$ 78 SAMVERKAN OCH TNNOVATTON
Föredragande : Charlotta Johansson
Charlotta berättade om det pågående arbetet inom Science and Innovation Talks och mötet
tidigare under dagen med Alfa Laval samt kommande möte med Novo Nordisk. Charlotta
välkomnar florslag på forskare som kan delta och presentera vår forskning och den kunskap som vi
har på ett informellt sätt.

Charlotta återkommer om hur vi kan arbeta vidare med att få fram nya ämnen och talare.
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Charlotta informerade därefter om seminariet i maj inom LTH Open Door, och att bl a fler
institutioner vill öppna upp sina laboratorier for olika fioretag, samt gav också mötet en kort
information om arbetet med uppdragsutbildning.

$ 79 EKONOMI
Föredragande: Nils-Arne Nilsson Bilagor $ 79

Nils-Ame presenterade en budgetuppfloljning lor LTH och tertialbokslut per den sista april.
Nils-Ame tog bl a upp awikelser jämlort med budget, oflorbrukade bidrag och myndighetskapital

Mötet f,rck också en påminnelse gällande ansökningar av strategiska satsningar. En påminnelse

ska skickas ut till prefekterna och Erik Swietlicki tar även upp detta på fredagens prefektmöte.

$80 FÖRDE,LNING AV LTHS FAKULTETSMEDEL FOR FORSKNING
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 80

Erik presenterade ett forslag till uppdragsbeskrivning lor utvecklingsprojektet "Översyn av LTHs
fordelning av fakultetsmedel lor forskning". En arbetsgrupp ska inrättas lor uppdraget och en

delrapport om resultatet av översynen ska avläggas till FN och LTHs ledning i december 2018.

Förslag till florändringar i flordelning och modell ska ut på remiss inom LTH, troligen våren 2019.

Mötet diskuterade kring innehållet i uppdragsbeskrivningen.

Beslut Ärendet tas upp igen på nämndens nästa möte den 13 juni.

$ 81 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki
a) Kartldggning av LTHsforskningsinfrastrukturer Bilaga $ 81 al-a5

Erik presenterade arbetsgruppens florsta utkast till slutrapporten for utvecklingsprojektet
"Kartläggning av LTHs forskningsinfrastrukturer". Gruppen påbörjade sitt arbete i augusti

2017 och avslutar uppdraget med framtagandet av denna rapport till LTHs forskningsnämnd
och ledning.

Beslut: Ärendet tas upp igen på nämndens nästa möte den i3 juni

b) Kartldggning av hur forskningen vid LTH rir kopplad till de stora samhdllsutmaningarna
Erik gav en kort uppdatering av arbetsgruppens nuvarande arbete.

HÖSTENS MÖTE FÖR FN
Föredragande : Margareta Forsberg

Nämndens möten under hösten fastställdes till:
29 augusti, 26 september, 3l oktober,23 novemberoch 12 december
Samtliga möten är kl 13.00-15.00.

$82

Mötet lor prioritering av LTHs strategiska äskanden fastställdes till den 2 oktober kl 13.00-17.00
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$ 83 NASTA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2018 KL 10.00-12.00

$ 84 ÖVRrCr
Erik Swietlicki informerade om att ett utskick har gjorts till prefekterna flor utseende av
elektorer till forskningsrådens, (VR, FAS och FORMAS) elektorsforsamlingar 2018.
Erik är kontaktperson flor fakulteten.

$ 85 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamötema och avslutar mötet

vid

Forsberg

Justeras

s (s)

Erik Swietlicki
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Marcus Éäcklunrl


