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$ 150 MOTETS ÖppNANpB
Viktor Öwall hälsade ledamötema välkomna.

$ 151 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut'. Nämnden utsåg Marcus Bäcklund att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.

S I52 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Erik Swietlicki lägger till en punkt under Övrigt, $ 154 h, gällande Nationell
forsknin gsinfrastruktur.

Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.

$ 153 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-15
Beslut: Protokollet lades ad acta



LTH FORSKNINGSNÄMND PROTOKOLL
Sammanträdesdag

20 I 8-1 0-3 1

2 (s)

$ 1s4 MEDDELANDEN/TNFORMATION
a) Nomineringar till Hedersdoktorer LTH 2019

Föredragande: Erik Serrano
Erik informerar om antalet inkomna nomineringar och att arbetsgruppen ska ha ett ftjrsta
möte den 12 november.

b) Forskningsfokus LTHforskningslwalitet RQ20 / Sjdlwdrderingar
- diskuteras på temadag med FUN 181113
Föredragande: Erik Swietlicki
Erik ska skicka ut material gällande forskningskvalitet RQ20 infor den gemensalnma

temadagen med FllN.

c) Ansökningar till KAI|/ stiftelse
Föredragande: Erik Swietlicki
- arbetsgruppens prioritering
Erik informerade om den prioritering som han och Eva Nordberg Karlsson ffitt i uppgift
av nämnden att göra av KAW LoI. Prioriteringen skickades in till Forskningsservice den
24 oktober.

d) Ansökningar WAF - LUs prioritering
Föredragande: Erik Swietlicki
Erik informerade om att han skickat in LTHs nominering till Wallenberg Academy
Fellows 2019 till Forskningsservice den 12 oktober. LUs arbetsgrupp hade ett forsta möte
den23 oktober for att bestämma vilka som skall ffi söka WAF i februari 2019. Nämnden
diskuterade kring att göra ett fortydligande med intema instruktioner till nästa
nomineringsarbete.

VINNVAXT ansökningar
Föredragande: Erik Swietlicki
Erik informerade om att de två VINNVÄXT-ansökningar som LTH och LU var delaktiga
i inte gick vidare till intervjuer och vidare behandling av VINNOVA. De två var 4MAT
om materialforskning kopplat till MaxIV och ESS samt FOODPLANT om I
ivsmedelsforskning. Med tanke på att FIRS (forsknings- och innovationsrådet Skåne) stod
bakom dessa båda ansökningar är det lorvånande att båda fallerade.

fl SFO:ernasframtid inom LU efter 2020 (strategiskaforskningsområden)
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 154 f
Erik och Viktor Öwall har skrivit ihop ett dokument med LTHs synpunkter på LUs pm
om framtidsscenarier ör LUs strategiska forskningsområden på anmodan av LUs
vicerektor Stacey Sörensen.

g) Rektor informerar
Viktor informerade om pågående diskussioner om samarbeten inom FFI,
(Fordonsforskningsinstitutet), samt en uppdatering av arbetet inom WASP, bl a
rekryteringsarbeten.

h) Ovriga meddelanden
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 154 h
Sista ansökningsdatum till VR gällande Nationell forskningsinfrastruktur är den 19 feb

e)



LTH FORSKNINGSNÄMND PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2018-10-31

3 (5)

2019. Erik informerade om process och nya områden som ffir söka samt befintlig
infrastruktur som söker forlängning.

$ lss EKONOMI
Föredragande: Nils-Arne Nilsson Bilagor $ 155 a-e

Nils-Ame informerade nämnden om; lordelning av fakultetsanslag budget 2019, startbidrag

for profess orer 2019-2022, strategiska satsningar inom LTH 2019 samt budget lor forskning
och tilldelning från LU 201812019.
Erik Swietlicki informerade också under denna punkt kring kommande utlysningar inom
BUl-projektet. Erik ska skicka underlag till nämnden gällande beslut och riktlinjer gällande

finansiering och rekrytering av biträdande universitetslektorer av underrepresenterat kön samt

beslut gällande utvecklingsproglam for biträdande universitetslektorer.

Erik håller pä att skriva motiveringar till fordelningen av LTHs strategiska medel lor 2019

och ska skicka ut ett utkast till nämnden.

$ 156 ÖVpRSyN AV "PRINCIPER rÖn FÖROELNING AV LTHs STRATEGISKA MEDEL
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 156

Nämnden diskuterade kring uppdateringen av dokumentet gällande principer for fordelning av

LTH:s strategiska medel och vikten av att ha tydliga bedömningsgrunder'

Beslut Erik ska skicka ut ett utkast till nämnden med ett örsta örslag till ändringar.

Punkten tas upp igen på nåmndens nästa möte den 28 november.

S 157 VERKSAMHETSPLAN FÖR FN
Föredragande: Erik Swietlicki

Bilaga $ 157

Verksamhetsplan flor 2019 ska vara fastställd senast december 2018 och kunna presenteras for
LTHs ledning.

Beslut: Tas upp på nämndens möte den 28 november

$ 158 AGENDA TEMADAG FN OCH FLIN 2018-11-13
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik informerade om de punkter som kommer att diskuteras på temadagen. Bland annat så

kommer nämndema att diskutera hur arbete och samverkan har fungerat sedan den "nya"

forskningsorganisationen startade den 1 maj 2016. Mandatperioden, (3 år), for bl a FN går ut

den 30 apr1l2019.
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Beslut Viktor Owall uppmanade ledamöterna att fundera över ett fortsatt arbete i
kommande mandatperiod.

$ 159 FNS SAMMANTR A.DEN VÄREN 2019
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik presenterade forslag till tider for vårens möten: 23 jan,27 feb,20 mars, 77 apr,15 maj
och 12 juni, kl 13- I 5 alla dagarna.

Beslut: Ett forslag med yterligare tider ska skickas ut till nämnden innan datumen fastställs

$ 160 UTVECKLTNGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki
a) Översyn av LTHs fördelning av fakultetsmedel ftir forskning Bilaga g 160 a

Samtliga prefekter har var varit inbjudna att inkomma med synpunkter på nuvarande
modell och hur modellen skulle kunna forändras. Uppdragsbeskrivningen har modifierats
efter diskussioner i nämnden i juni månad.

Beslut; Viktor Öwall, Erik Swietlicki samt Nils-Ame Nilsson ska ta fram ett underlag ör
det fortsatta arbetet.

b) Kartläggning av hur forskningen vid LTH är kopplad till de stora
samhällsutmaningarna
Erik informerade om status ör arbetsgruppens arbete.

$ 161 NASTA SAMMANTRADE ONSDAGEN DEN 28 NOVEMBER 2018 KL 13.00-15.00

$ 162 ÖVntcr Bilaga $ 162,1-3
Viktor Öwall informerade kort om
- beslutet att inrätta en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030
- Olaf Svenningsen är ny chef på Forskningsservice
- LUs arbetsgrupp ör Science Village Scandinavia kommer attha en öppen presentation i

Palaestra den 5 november

Erik Swietlicki informerade om att FUN har skickat ut en internremiss om kvalitetssäkring av
forskarutbildning på LTH till berörda, med syfte att inhämta synpunkter. Arbetsgruppen har
här sammanfattat sina slutsatser och rekommendationer. Svaren skickas senast 2018-12-01
till Katarina Celander-Öhrström. Se bilaga.
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$ 163 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordftiranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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4rt
Forsberg

Justeras

Viktor Marcus Bäcklund




