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Ledamoter
Erik Swietlicki
Alfred Andersson
Catharina Sternudd
Charlotta Johnsson
Daniel Johansson
Karl-Erik Ãrzên
Marcus Bäcklund

Stdndigt adjungerade
Nils-Arne Nilsson

Frånvarande:
Erik Serrano
Eva Nordberg Karlsson
Hanna Isaksson
Per Tunestål
Veronica Gummesson
Viktor Öwall
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professor, vicerektor for forskning, vice ordflorande
studentrepresentant
universitetslektor
universitetslektor, vice rektor für samverkan och innovation
studentrepresentant
professor
studentrepresentant

ekonom

professor
professor
universitetslektor
professor
Kanslichef, ständigt adjungerad
rektor, ordlorande

Ovriga ncirvarande;
Inbjudna presentatörer från institutionerna till $ 121 :

Joachim Schnadt, Peter Samuelsson, Marcus Aldén, Sara Ek, Johan Nilsson, Daniel Sjöberg, Anton
Cervin och Patrick van Hees
Margareta Forsberg administrativ koordinator, protokollforare

$ 117 MÖTETS ÖppUANOn
Erik Swietlicki hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet då ordlorande
Viktor Öwall har meddelat forhinder att delta.

$ I 18 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Karl-Erik,{rzén att tillsammans med mötets ordlorande

justera dagens protokoll.

$ 119 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Efter att dagordningen skickats ut och deadline for nomineringar till V/AF 2019 gätt ut har
prefekter eller dess representanter blivit inbjudna att presentera och svara på frågor om sina
nomineringar. Mötet beslutar att ta denna punkt fore punkten Meddelanden.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.
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$ 120 r'ÖnEcÅsNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-29
En fråga kom upp gällande den sammanställning som Johanna Generosi gjort över LTHs
priser, utmärkelser och nominerar. Det beslutades att Johanna ska kontaktas lor att skicka ut

en aktuell sammanställning till nämnden.

I Jtvecklinssnroi ektet "Översw av T.THs flordelnins av fakultetsmedel for forsknins"
Daniel Johansson informerade om att studentrepresentanterna har floreslagit honom som

studentrepresentant i arbetsgruppen som ska tillsättas i projektet. Erik bad honom skicka ett

underlag om detta till honom och Margareta Forsberg. Andra som är intresserade av attvara
med i arbetsgruppen ombedes kontakta Erik. Arbetsgnlppen ska senast i december 2018

avlàgga en delrapport om resultatet av översynen till forskningsnämnden och LTHs ledning.

Beslut: Protokollet lades därefter ad acta.

g 121 INKOMNA NOMINERINGAR TILL LTH FOR WAF 2019 (LTH deadline 180920)

Föredragande: Erik Swietlicki

Joachim Schnadt, Peter Samuelsson, Marcus Aldén, Sara Ek, Johan Nilsson, Daniel Sjöberg,

Anton Cervin och Patrick van Hees var inbjudna till nämnden lor att presentera sina

nomineringar från respektive institution till WAF 2019 samt att svara på frågor. Erik
informerade om att det är florsta gången vi har detta arbetssätt inlor prioriteringsarbetet med

nomineringamainämnden samt påminde om kraven till fakultetema från LU, bl a att minst
50Yo av kandidatema ska vara extema och minst 40o/o av kandidaterna ska vara kvinnor. Erik
informerade vidare om att inget beslut kommer att fattas under mötet.

Samtliga inbj udna representanter lämnade mötet efter presentationema.
Mötet diskuterade de olika nomineringama, bedömningskriterier, interna och externa regler

samt hur prioriteringsarbetet ska genomforas. Ingen rekommendation till slutlig prioritering
gjordes vid mötet. LTH ska ha skickat in sina lorslag till kandidater till LU senast den 12

oktober.

Beslut Erik Swietlicki sammanställer ett lorslag till hanteringsplan for prioriterings-
arbetet och skickar ut till nämnden lor synpunkter. Använd gärna det

översiktsdokument som Margareta Forsberg skickade ut till nämnden den

25 september och som också ligger i LU Box, (LTH Forskningsnämnd/WAF)

s 122 MEDDELANDEN/INFORMATION
a) LU/LTH infrastrukturansökningar

Föredragande: Erik Swietlicki
- information om preliminär flordelning
Erik återkommer i ärendet så fort M- och N-fak är klara med sitt arbete.

b) Resultat nomineringar LTH Hedersdoktorer 2019
Föredragande: Catharina Sternudd
Utgickpgatidsbrist.
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4 Remiss - Policyförþrskningsdata (deadline till LU 2l/9)
Föredragande: Erik Swietlicki
Utgickpgatidsbrist.

d) Myndighetskapital LTH till LU
Föredragande : Erik Swietlicki
Utgickpgatidsbrist.

e) Sjdlwdrderingar FN efter omorganisation
Föredragande: Erik Swietlicki
Utgickpgatidsbrist

J) Ovriga meddelanden

$ 123 BESLUT OM PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV LTHs strategiska medel
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 123

- underlag flor prioritering av strategiska äskanden - 2018-10-02
- översyn av beslut
Utgickpgatidsbrist.

ç 124 SAMVERKAN OCH TNNOVATION
Föredragande : Charlotta Johnsson

LU tematiska samverkansinitiativ planerar for att gå ut med en ny utlysning i november 2018.
Som vanligt krävs medverkan från minst 3 fakulteter samt externa parter. Beloppet till de

initiativ som godkänns kommer att höjas från 500 tkr till 700 tkr om året. Informationsmöte
kommer att ordnas av LU.

$ 12s EKONOMT
Utgickpgatidsbrist.

$ 126 UTVECKLTNGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki
a) Kartkiggning av LTHs forskningsinfrastrukturer
b) Kartläggning av hur forskningen vid LTH rir kopplad till de stora samhällsutmaningarna

Utgickpgatidsbrist
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s r27 NASTA SAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 2 OKT 13.00-17.00
På mötet ska nämnden prioritera inkomna äskanden for strategiska satsningar 2019.
Erik foreslår att nämnden i sin individuella prioritering skriver till forslag om tilldelning.

$ 128 OVRIGT

$ 129 SAMMANTp-A.OET AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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Karl-Erik Ãrzên


