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$1 MÖTETS ÖppNaNoB
Viktor Öwall hälsade ledamötema välkomna.

$ 2 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Erik Serrano att tillsammans med mötets ordflorande

justera dagens protokoll.

$ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställde dagordningen.

$4 rÖnncÅBNDESAMMANTRÄDESPROTOKOLL20TS-r2-12
Beslut: Protokollet lades ad acta.

$ 5 MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Utlysning LTHs infrastrukturmedel inför 2020

Föredragande : Erik Swietlicki
LUs arbetsgrupp hade ambitionen att samordna utlysningen centralt inom LU,
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vilket visat sig inte kommer att kunna genomftiras. Utlysningen av LTHs
infrastrukturmedel ska i år samordnas med N- och M-fakultet.
Sista ansökningsdag beräknas bli någon gång i april. Mer information kommer

b) Nationellaforskningsinfrastrukturer - ansölcningar

Föredragande: Erik Swietlicki
Erik gav en kort uppdatering och informerade om att Vetenskapsrådets deadline for
ansökningar är den 19 februari.

c) Kort rapport från FUN
Föredragande: Erik Swietlicki
Erik gav en kort rapport från FUNs senaste sammanträde den 18 december.

d) Hedersdoktorer LTH 2019
Föredragande: Erik Serrano
Erik informerade om att SLTH 2018-12-14 beslutade att utse de av arbetsgruppen

loreslagna kandidaterna. Hedersdoktorer 2019 är: Prof José van Dijck, Prof Tord
Kjellström och Dr Ame Staby.

e) Rektor informerar
Viktor informerade kort bl a om:
- nyligen genomfort möte gällande FFl-avtalet
- avstämningsmöte med MAX IV i veckan
- ansökningar till Vinnova KC
- LU har erbjudits "Core Partnership" i det konsortium som vann "Food-KIC"

(Knowledge and Innovation Communities)
- NMT ska ha en genomgång av våra gemensamma centrumbildningar framöver
- Diskussioner om stipendiedoktorander på RL

Ovriga meddelanden
Viktor informerade om att det under veckan pägãr intervjuer i Lund for WASP Chairs

in AI.

FORSKARSKOLAN AGENDA 2O3O

Föredragande: Erik Swietlicki / Viktor Öwall

Vaq'e fakultet har fän i uppdrag att utveckla en forskarutbildningskurs inom den LU
gemensamma forskarskolan med fokus på utmaningarna i Agenda 2030. Martin Tunér ingår i
LTHs styrgrupp med arbetet att utveckla LTHs kurs. Martin ska bjuda in fyra institutioner lor
att foreslå representanter till att ta fram en kursplan.

Totalt finansieras l2 doktorander inom LU och LTH kommer att Ta 2 doktorandtjänster

finansierade. Mötet diskuterade kring kursupplägg och florslag om hur utlysningen kan

genomforas. Erik välkomnar att ytterligare idéer och synpunkter lämnas till Martin gällande

doktorandutlysnin gen.
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STRATEGISKA VIKTIGA FRÅGOR OCH DISKUSSIONER FÖR FN
Föredragande: Erik Swietlicki / Viktor Öwall

Efter nämndens lorra möte ombads ledamöterna skicka in florslag och synpunkter på teman
for strategiska diskussioner. Erik presenterade de lorslag och frågeställningar som kommit in.
Viktor informerade att SLTH vid sitt senaste möte diskuterat kring LTHs 5 nyttoområden -
hur de kan användas strategiskt och kopplas till Agenda 2030 och som en forberedelse inflor
RQ20.

Mötet lyfte frågor kring synliggörandet av LTHs arbete och olika forum lor arbete med detta
samt hur vi bäst kan genomfora fortsatta diskussioner kring strategiska frågor.

Beslut: Ett speciellt intemat planeras in i slutet av augusti lor FNs fortsatta diskussioner
av strategiska frågor.

$ 8 SAMVERKAN OCH TNNOVATTON
Föredragande : Charlotta Johnsson

Vid LU pägär det flera olika tematiska samverkansinitiativ och utlysningar av medel
Länk: https://www,1u.se/innovation-sarnverkan/vara-tematiska-samverkansinitiativ

Charlotta informerade bl a om det pågående arbetet med våra strategiska samarbetspartners
samt konceptet "Science and Innovation Talk"- med syftet att sprida kunskap till det
omgivande samhället och näringslivet. Efter forfrågan från Charlotta om synpunkter,
diskuterade mötet olika forslag på upplägg och genomflorande. Konceptets synlighet
diskuterades - det filmade material som finns bör göras tillgängligt via
kommunikationsavdelningen .

IVA VERA Roadshow (fatt sitt namn från Sveriges forsta kvinnliga ingenjör) åker runt pä 12
lärosäten under 2019. Målet är att inspirera fler, särskilt kvinnor, till att bli ingenjörer, ft)r att
på det sättet bidra till näringslivets utveckling och framgång. Den 16 maj planeras
roadshowen komma till Lund.

$e EKONOMI
Föredragande: Nils-Ame Nilsson Bilaga $ 9

Nils-Arne gick igenom LTHs budget 2019 for utbildning och forskning.
Se bif presentation. Nils-Ame återkommer med utfallet vid nästa möte.
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Viktor redogjorde flor de kommentarer han tidigare lämnat på dokumentet och mötet

diskuterade uppdateringar till det slutliga dokumentet.

Beslut: Dokumentet fastställdes efter nämndens korrigeringar och Erik Swietlicki
skickar ut det uppdaterade dokumentet till prefekterna.

$ 11 FORSKNINGSKVALITET - RQ20
Föredragande: Erik Swietlicki

LU håller på med utformandet av kvalitetsutvärderingen av forskning vid Lunds Universitet,
RQ20. En styrgrupp och koordinator ska tillsättas. Erik återkommer så snart ny information
från LU finns.

Viktor informerade om att SLTH på sitt senaste möte tagit upp möjligheten att använda någon

form av nyckeltal for utvärdering och uppfoljning av forhållandet forskning och utbildning.
Ledamöterna diskuterade olika frågeställningar flor mätning och genomflorande.

Frågan foljs upp och tas upp framöver i nämnden.

$12 VERKSAMHETSPLAN FOR FN
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 12 a-c

Ledamöterna diskuterade kring den senaste versionen av verksamhetsplanen och de

synpunkter som kommit in till dagens möte.

Beslut: Erik skickar ut en uppdaterad verksamhetsplan till nämnden med deadline den 6

februari for att skicka in ytterligare kommentarer.

$ 13 TEMADAG VÄREN 2019 FN OCH FUN
Föredragande : Erik Swietlicki I Mar gareta Forsberg

Förslag om att läggavårens möte den 17 maj eller den 14 juni diskuterades.

Beslut: Mötet beslutade att foreslå FUN att mötet planeras till formiddagen den 14 juni

UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki

öVBnSyN AV "pRINCIpER pön fÖnnELNING AV LTHs STRATEGISKA MEDEL
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 10

a) översyn av LTHs färdelning av fakultetsmedel för forskning
Arbetet har ännu inte startat men Erik Swietlicki och Nils-Arne Nilsson planerar att

påböq'a det mars 2019.

$14
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b) Kartläggning av hur forskningen vid LTH är kopplad till de stora
samhällsutmaningarna
Arbetsgruppen planerar att arbeta med projektet cirka ett år till. Martin Tunér kommer att
bjudas in att vara med i arbetsgruppen.

$ 15 NÄSTA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 27 FEBRUARL2}L} KL 13.00-15.00

$ 16 ÖVRrCr
En fråga kom upp gällande processen lor att utse nya ledamöter till forskningsnämnden och
övriga aktuella nämnder och uppdrag inom LTH infor nästa mandatperiod, vilken börjar
20I9-05-01. Viktor Öwall informerade i frågan.

$ 17 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet:

fr*,,,,øúot/
Marga'reta Forsberg û
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Erik Serrano




