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$65 MÖTETS ÖppNRNoB
Viktor Öwall hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet.

$ 66 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Marcus Bäcklund att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.

5 67 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Mötet diskuterade här punkt 16, gällande struktur på mötesagendan framöver

Beslut Strategiska frågor och diskussionspunkter ska läggas tidigt på agendan och
punkter av mer informativ karaktär mot slutet, (som också kan lormedlas på
anrtat sätt). Nämnden fastställde därefter dagordningen.
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$ 63 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-04-24
Beslut: Protokollet lades ad acta.

$ 69 MEDDELANDEN/TNFORM.ATION
Föredragande Erik Swietlicki / Viktor Öwall
a) Ny mandatperiod och nya ledamöter välkomnas

Sara Ek och Henrik Pålsson hälsades välkomna till forskningsnämnden och samtliga
i nämnden presenterade sig. Erik informerade kort om nämndens arbete under
mandatperioden och skillnaden mot hur den tidigare var organiserad.

Några synpunkter lordes fram på olika arbetssätt flor att effektivisera och kunna vara
bättre florberedda infor sammanträdena.
Viktor gav ledamöterna i uppdrag att reflektera över nämndens arbete de senaste åren

och gärna även diskutera detta med varandra. På nästa möte sätts en punkt upp for
diskussioner kring vad som har varit bralmindre bra.

b) Kort rapportfrån FUN
Erik informerade kort om arbetet i FUN, bl a att man har ett stort fokus på
forskarutbildning och kvalitetssäkring samt också vilka de nya ledamöterna är.

c) Rektor informerar
Viktor informerade om sitt möte och intervjuerna på Vinnova kompetenscentrum i
Stockholm gällande LUs prioriterade kompetenscentra. De som gått vidare är Microcat,
Connected systems samt NanoTechNow.

Viktor berättade också kort om en utredning av händelseforloppet i forskningsprojekt
vid E-huset där Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) meddelat att de inte
kommer att fi nansiera planerat forskningsproj ekt.

d) Ovriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

$ 70 SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande : Charlotta Johnsson
Charlotta informerade om att mycket är på gång inom Samverkan och Innovation. Hon
berättade bl a om samarbetet med våra strategiska samverkanspartners. En projektrapport
finns sammanställd och den kommer att skickas ut till nämnden efter mötet, (skickades ut av

Margareta Forsberg I 905 I 5).

Charlotta informerade vidare bl a om;
- arbetet vid Samverkansrådet och de strategiska samverkansinitiativen
- att Forskningsservice gjort en kartläggning över de forskningsmedel som delats ut.

Förslag kom upp om att bjuda in Martin Stankovski flor att berätta mer om denna
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konceptet "science and Innovation Talk" fortgår. Har nyligen varit på Novo Nordisk
och Alfa Laval
haft möte med Näringslivsrådet nyligen. Vi har 4 tràffar om året där institutionsbesök
görs vid 2 av mötena och workshop med tema hålls vid de andra 2 mötena. Fokus vid
nästa workshop kommer attvara digitalisering. En lista över nuvarande medlemmar
cirkulerades och diskuterades under mötet. Gruppen diskuterade möjliga framtida
tema-ämnen med koppling till Forskning. Ett forslag vore att ha en workshop på temat
" Forskningssamverkan - möjligheter och utmaningar"

$71 STRUT
Föredragande : Viktor Öwall/Erik Swietlicki Bilaga $ 71

Viktor informerade om att fakulteterna har lämnat in synpunkter till LU's remissvar på

utredningen "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, (SOU
2019:6)". LTH skickade in sitt yttrande den 3 maj. Se bilaga. Mötet diskuterade kring de

synpunkter som skickats in till LU. Marcus Bäcklund påpekade att Teknologkåren delar
LTHs synpunkter i stort.

Beslut: TLTHs inspel till remissen skickas till nämnden via LUBox

ç 72 REMISS: AGENDA 2O3O-DELEGATIONENS SLUTBETÄNKANDE, VÄRLDENS
UTMANING - VÄRLDENS MÖJLIGHET SOU 2OI9 13

Föredragande : Erik Swietlicki

Erik informerade om att fakulteterna ska framflora sina synpunkter till LU senast den 30 maj
på remissen. Remissen är sedan tidigare utskickad till nämnden och Erik välkomnar
synpunkter från ledamöterna och att specifikt gärna tittapä kapitel 8, "Behovet av kunskap,
forskning och innovation".

Mötet diskuterade kort kring Lunds Universitets forskarskola Agenda 2030, bl a om
forskarutbildningskurser inom forskarskolan och Viktor informerade om att LTH får 2 nya
doktorandtj änster genom forskarskolan;
Tema Hållbar stadsutveckling som leds av Arkitektur och byggd miljö (Catharina Sternudd),

samt Tema Vatten som leds av Kemiteknik (Mattias Alveteg).

$ 73 EKONOMI
Föredragande: Nils-Arne Nilsson

Arbete med tertialbokslutet pågår. Det ska redovisas till LU om 2 veckor
Nils kommer att redovisa bokslutet vid nämndens nästa möte.
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s14 LTH INFRASTRUKTURMEDEL INFOR 2O2O

Föredragande : Erik Swietlicki

Det har inkommit 24 ansökningar och de finns nu i LU box.
Nämnden diskuterade kring årets utlysning, bl a om budget och myndighetskapital samt vilka
som ska ingå i arbetsgruppen ftir att hantera ansökningarna. Marcus Bäcklund tog upp att
TLTH gàma också vill ha med en representant i arbetsgruppen, vilket tidigare inte har varit
fallet. Viktor meddelar att det då ska vara en representant som är ledamot i
forskningsnämnden. Från och med i år kommer även alla ansökningar som inkommit till LTH
att granskas av externa sakkunniga.
Erik gav också en sammanfattning kring LUs infrastrukturansökningar där han ingår som

ledamot.

Beslut: Hanna Isaksson, Sara Ek, Henrik Pålsson och Erik Swietlicki bildar ny
arbetsgrupp. Studentkåren återkommer med representant. Erik Swietlicki är

sammankallande och ett forsta möte ska hållas efter sommaren.

$ 75 NOMTNERTNG AV HEDERSDOKTORER 2020
Föredragande: Viktor Öwall

Erik Serrano, som varit med i arbetsgruppen de senaste åren, redogjorde lor processen vid
nominering av hedersdoktorer.

Viktor informerade om vilka som är LTH:s hedersdoktorer 2019.

Nämnden diskuterade kring sammansättning och tillsättande av arbetsgrupp gällande

nomineringar 2020. Catharina Sternudd meddelade att hon är intresserad av att vara medlem i
arbetsgruppen även i år. Marcus Bäcklund meddelade atthan också gärna vill vara med och
bereda beslutet. Viktor påpekade/påminde om att nomineringsarbetet ej får diskuteras inom
TLTH eller med någon annan utanfiir arbetsgruppen.

Beslut: Intresserade ledamöter anmäler sitt intresse snarast till Viktor som beslutar om
arbetsgruppens sammansättning.

$ 76 ÄSTANOE OM FAKULTETSMEDEL FÖR STRATEGISKA SATSNINGAR,
BUDGET 2O2O

Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki

Erik meddelade att ett utskick till LTH bör gå ut denna vecka om att inkomma med äskanden

Nämnden diskuterade innehåll samt utformning av mallen for äskande om medel.

Beslut: Fredagen den 28 juni ska vara deadline flor att ansöka om medel for strategiska
satsningar.
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S 71 STRATEGISKA VIKTIGA FRÅGOR OCH DISKUSSIONER
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki

a) Forskningskvalitet RQ20 Bilagor $77 al-a2
RQ20 bygger initialt på en själwärdering av utvärderingsenheterna och LU-forskare
behöver kopplas till utvärderingsenheter i LUCRIS.

Erik informerade om att det vid prefektinternatet den 29-30 april fattades beslut om

sammansättningen av RQ20 paneler. I måndags, den 13 maj, kom information om att

även internationella miljöinstitutet vill in i LTHs Samhällsbyggnadspanel. Det är f n
oklart hur panelema kan ombildas. Mötet diskuterade olika forslag.

Viktor meddelade att LTH behöver begära in information om vilka som ska ingå i uttaget

flor RQ20 och vilken panel och utvärderingsenhet de ska kopplas till.

Beslut Erik gör ett utskick under dagen till prefekterna om att sända in RQ20
personallistor med angivande av sj älwärderingsenheter (forsknings-
miljöer). Beslutades om deadline till den 22maj kl 15.00.

b) Förslag till nyckeltal ft;r uppfaljning av LTHs forslcning Bilagor $ 77b1-b3

Erik informerar om att forslaget har diskuterats en längre tid i nämnden. Erik har varit på

möte med Pia Romare som tittar på detta centralt flor LU. Hennes lista över
kriterier/indikationer flor utvärdering av samverkansdelen fi nns bifo gad.

Ledamötema diskuterade kring florslaget och det är tydligt att det finns en del oklarheter

att lösa innan vi kan ha en lista med rimliga nyckeltal for uppfloljning. Erik floreslår att en

arbetsgrupp bildas flor att arbeta vidare med detta.

Beslut: Charlotta Johnsson, Erik Serrano och Erik Swietlicki bildar en ny
arbetsgrupp där Erik Swietlicki är sammankallande.

$78 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande : Erik Swietlicki

a) Oversyn av LTHs fördelning av fakultetsmedel far forslvting
Erik informerade om att forslag till lordelningsmodell diskuterades på LTHs
prefektintemat den 30 april. Nämnden diskuterade vidare om bl a olika modeller och

typer av finansiering samt vikten av tydlighet i fordelningsmodellen.

Beslut: Mötet kom fram till att det behöver avsättas tid efter sommaren till ett separat

möte for fortsatta diskussioner i nämnden.

Ledamöterna ombedes att fundera vidare på innehållet i underlaget och frågan

tas upp igen på nästa möte den 12 juni.
Erik ska skicka ut presentationen från prefektmötet den 30 april till nämnden.
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b) Kartlriggning av hur forskningen vid LTH dr kopplad till de stora
s am hcil I s u t m ani n gør na
Erik meddelade att det planeras en hearing till hösten.

$ 79 EXCELLENCE IN ACADEMIA THROUGH GENDER EQUALITY
Föredragande: Viktor Öwall Bilaga $ 79

Ansökningar som inkommit från institutioner vid LTH lor programmet "Excellence tn
Academia through Gender Equality ska beredas av en särskilt tillsatt beredningsgrupp.
Beredningsgruppen ska bestå av representanter - en ordinarie och en reserv från;
forskningsnämnden, ledningsgruppen JäLM, lärarforslagsnämnden, personalavdelningen samt

studerande/doktorand representant vid TLTH. Mötet diskuterade i ärendet och beslutade om
forslag till representanter från forskningsnämnden.

Beslut FN beslutade att loreslå Hanna Isaksson som ordinarie representant och att Erik
Swietlicki blir reserv.

$80 DISKUSSION STRUKTUR PÄ MÖTESAGENDAN
Denna punkt hanterades i början av mötet, se $ 67.

$ S1 MÖJLIGHET TILL SABBATICAL
Föredragande: Viktor Öwall
Diskuterades ej p g a tidsbrist. Tas upp på kommande möte.

$82 FORSKNINGSNÄMNDENS SAMMANTRÄDEN HT 2OI9
Föredragande: Viktor Öwall

Margareta Forsberg informerade om forslag till hösten ordinarie sammanträden i FN.
Vårens Temadag med FUN diskuterades och det rådde en del oklarheter kring inplaneringen
av mötet.

Beslut Höstens ordinarie sammanträden i FN fastställdes till:
2l augusti, 18 september, 30 oktober, 20 november samt 11 dec.

Erik Swietlicki kontaktar Annika och ftireslår att Temadagen med FUN flyttas till
hösten.

Margareta skickar ut en doodle med florslag till tider for ett extra insatt längre möte
for nämnden i september für strategiska frågor.

Mötestider for KAV/ intervjuerþrioritering av utlysningar samt prioritering av
LTHs strategiska äskanden återkommer vi till.
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§ 83 NÄSTA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 12 JUNI 2019 KL 13.00-15.00

§ 84 ÖVRIGT
Viktor informerade kort om att: 
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gemensam hanteringsordning är utskickad till LTH och M-fak för ansökan om nominering 
av akademiska innovationsprojekt och medeldyr utrustning till "Mats Paulssons stiftelse 
för forskning, innovation och samhällsbyggande". 

- professor Takehiko Kitamori, en av världens främsta forskare inom mikro- och
nanofluidik, vill ägna sina två sista yrkesverksamma år åt tvärvetenskaplig forskning
utanför Japan, och då företrädesvis i Lund. Detta är ett av LUs prioriterade projekt och för
en etablering som gästprofessor i Lund måste finansieringen vara säkerställd. Viktor
informerade om att LU har tagit fram en broschyr för hjälp med finansiering från externa
aktörer.

Marcus Bäcklund meddelade att TL TH har önskemål om att nämndernas möten ska hållas på 
engelska för att ej svenskspråkiga ska kunna delta. 
Beslut: Diskuteras vidare på kommande möte. 

Marcus Bäcklund meddelade att han planerar att ta med sig sin efterträdare vid nästa möte 
den 12juni. 

§ 85 SAMMANTRÄDET AVSLUT AS

Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet. 

Vid protokoUet: 
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