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$ 86 MOTETS OPPNANDE
Erik Swietlicki hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet då

Viktor meddelat att han blir något sen.

$ 87 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Henrik Pålsson att tillsammans med mötets ordflorande

justera dagens protokoll.

$88 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställde dagordningen
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FÖREGÄ,ENDE SAMMANTRÁDESPROTOKOLL 201 9-05-1 5
Beslut: Protokollet lades ad acta.

ANSÖKAN OM ERH,A.LLANDE AV STARTBIDRAG FÖR PROFESSOR VID LTH
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 90 a-c

Bedomning av ansökan inkommenfrån Institutionen bygg- och miljötelcnologi, "Professor i
riskhantering och samhallssdkerhet med inriktning mot beteendevetenskaplig rislcforskning"

Marcus Abrahamsson och Jesper Arfvidsson, som var inbjudna till mötet, motiverade sin
ansökan om startbidrag for professor vid avdelningen ftir Riskhantering och Samhällssäkerhet

vid institutionen lor Bygg- och miljöteknologi. Efter att ha presenterat sin ansökan och svarat
på nämndens frågor lämnade Marcus och Jesper mötet.
Ledamöterna diskuterade ansökan.

Beslut: Forskningsnämnden beslutade att rekommendera rektor vid LTH att bevilja
ett startbidrag for anställningen ifråga, lorutsatt att övriga villkor for startbidrag
uppfylls så som de specificeras i riktlinjerna, STYR 20191190.

STRATEGISKA VIKTIGA FRÅGOR OCH DISKUSSIONER
Föredragande: Erik Swietlicki / Viktor Öwall
- Forskningskvalitet RQ20
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Erik och Viktor gav en aktuell uppdatering flor arbetet med översikten av LTHs
forskningsmiljöer. LTH behöver komplettera/fortydliga uppgifterna. LTH behöver även

lämna namn på koordinatorer for respektive forskningsmiljö senast 190614.

UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 92a

a) Oversyn av LTHs fordelning av fakultetsmedel far forskning.
- Funderingar efter senaste sammanträdet

Erik gick kort igenom forslaget och nämnden diskuterade ftirändringar i nuvarande

lordelningsmodell.

Beslut: Tid avsättes for en större diskussion, om bl a medfinansiering, på nämndens

kommande strategidag i höst.

b) Kartlr)ggning av hur þrskningen vid LTH är kopplad till de stora samhdllsutmaningarna
Erik informerade om att arbetsgruppen har ett möte i morgon 13/6.

Prefekterna har blivit ombedda om hjälp till att komma in med material från
institutionema till utvecklingsprojektet, som nu ska sammanställas av gruppen.
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SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande : Charlotta Johnsson

Charlotta gav nämnden en uppdatering inom området med fokus på 3 punkter:
l Science and Innovation Talk
Fortsatt arbete med att hålla Science and Innovation Talks hos foretag - kommer i morgon att
vara på Tetra-Pak. Temat är "Machine Learning och AI" talare är Stefan Larsson
(fastighetsvetenskap med samhällsorienterad inriktning) och Bo Bemhardsson (Reglerteknik).

2. "Livslångtlärande"
Arbetar med att reda ut hur vi ska ta oss an Livslångtlärande fortskrider. Man har delat upp
Livslångtlärande i tre kategorier; uppdragsutbildning, vidareutbildning samt
samverkansutb ildning.
Charlotta informerade om en artikel i Dagens industri 190611. Den är skriven av foreträdare
frän7 lärosäten, bl a av Viktor/LTH, och gäller florslag på hur livslångt lärande kan främjas
konkret.

3. Circle
Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Environment, (ett
tvärvetenskapligt centrum flor forskning kring innovation).
Ett arbete har påbörjats tillsammans med Erik Swietlicki med att harmonisera Circles
foreskrifter med de som finns flor övriga centrumbildningar vid LU samt att ta fram ett forsta
forslag på ett dokument som innehåller rollbeskrivning for foreståndare, ställforeträdande
floreståndare och biträdande foreståndare. Detta arbete har initierats av att en ny
foreståndare nu ska väljas och en valberedning är utsedd.

$e3

$e5

se4 EKONOMI
Föredragande: Nils-Arne Nilsson Bilaga $ 94

Nils presenterade bokslutet for tertial I 2019 samt prognos für helåret.
Presentationen finns upplagd på LU-box.

REFLEKTIONER OVER NAMNDENS ARBETE UNDER FORRA MANDATPERIODEN
Föredragande: Viktor Öwall

Som en upploljning från foregående sammanträde fortsatte nämnden att diskutera vad som

varit bralmindre bra i florra mandatperioden. Bl a diskuterades det kring tydlighet, effektivitet,
prioriteringar och avsaknad av motiveringar gällande arbetet med utdelning av strategiska

medel. Nämnden var överens om att hanteringen måste bli bättre.

Det framfordes också att rent mötestekniskt har florbättringar gjorts, bl a med en tydlig
dagordning.
En annan reflektion som gjordes var att nämnden har mycket löpande ärenden varje år
kopplade till budgetdiskussioner under hösten. Förslag framftirdes till att infora
"strategidagar" pä våren avsatta for djupare strategiska diskussioner.
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Vi behöver också bli bättre pä att informera oss om hur t ex LU gör bedömningar och

prioriteringar. Vi behöver även lägga prioritet på att folja upp vårt eget arbete.

Beslut: Viktor och Erik Swietlicki återkommer med florslag på hur arbetet kan forändras

och genomforas gällande processen ftir hantering av de strategiska medlen, (en

strategidag håller pä att planeras in i sept/oktober).

NOMINERING AV HEDERSDOKTORER 2O2O

Föredragande: Viktor Öwall
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- Arbetsgrupp utses

Erik Serrano har valt att avsluta sitt medlemskap i arbetsgruppen efter attha deltagit i
beredningsarbetet av nomineringar under de senaste åren samt även med framtagandet av

uppdaterad policy och arbetsprocess. Mötet diskuterade forslag på lärarrepresentanter.

Beslut'. Catharina Sternudd och Malin Lindstedt (sammankallande) fortsätter som

medlemmar i arbetsgruppen. Viktor ska fråga Knut Deppert om han är intresserad

av att delta. Nytt lor i år är att även en representant från TLTH kommer att delta

och det blir Rasmus Göransson, studiesocialt ansvarig.

Vid upprättandet av detta protokoll har Knut tackat ja till att vara med i
arbetsgruppen varftir den nu är komplett. Malin Lindstedt är sammankallande och

Margareta Forsberg kommer att ge fortsatt administrativt stöd till arbetsgruppen.

$ 97 FÖRSLAG TILL NY LARARREPRESENTANT FÖR BEDÖMNING AV LTH RESE-

OCH FORSKNINGSTIPENDIER
Föredragande: Erik Swietlicki

Va{e termin delar LTH ut rese- och forskningsstipendier till forskarstuderande och

lärare/forskare. Jan-Eric Larsson och Sven,{berg har suttit i bedömningsgruppen de senaste

åren. Sven Ä,berg slutar sitt uppdrag vid årsskiftet201912020 och en ersättare söks lor honom.

Beslut: Mötet uppdrog åt Erik Swietlicki att lämna lorslag på ny lärarrepresentant,

(lämnas till Anna Trosslöv med deadline 31 augusti 2019).

$ 98 FIRS INNOVATIONSSTRATEGI
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 98a-b

Erik sitter med i strategigruppen Smarta Material och informerade om det inspel som man
gjort till Innovationsområdet, (kom inte med i utkastet flor FIRS Innovationsstrategi). Gruppen
har en generell enighet om en strategi som klarare och tydligare kopplar upp mot ESS och
MAX IV och ett framväxande innovationsekosystem runt Science Village Scandinavia.
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Erik informerade också från mötet med Region Skåne som man hade i går den 11juni.
Han välkomnar tankar och funderingar från nämnden om utkastet till innovationsstrategin.
Se bilagor.

$ 99 PROJEKTPLAN - DATAHANTERINGSPLANER VID LU
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 99

Projektplanen, upprättad av Birgitta Lastow, presenterades vid LUs forskningsnämnd den
10 juni. LU behöver leva upp till kraven från vissa av vàra forskningsfinansiärer päatt
forskningsprojekt ska ha en datahanteringsplan. En nationell samordningsgrupp, under
ledning av VR, arbetar med att ta fram en nationell mall och ett verktyg lor
datahanterin gsplaner.

LU har lokalt tagit fram ett forslag till projekt, DMPonline, for att installera och integrera ett
IT-verktyg ftir upprättande och hantering av datahanteringsplaner.

$ 100 MEDDELANDEN/TNFORMATTON
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki
a) Remiss Agenda 2}3}-delegationens slutbetcinkande, SOU 2019: I3 Bilaga $ 100a

Erik informerade om att LTHs yttrande skickades in till LU 30 maj.

b) Kort rapportfrån FUN
Erik meddelade att han ej deltog på det senaste sammanträdet.

Rektor informerar
Viktor informerade om:

o mötet och intervjuerna på Vinnova Kompetenscentrum. Johanna Generosi
meddelade att besked om ansökningarna väntas komma den 20 juni

o ISP, (Inspektionen ftir strategiska produkter), 5 institutioner på LU kommer att
vara tesþiloter

o Utredning med SBUF gällande forskningsprojekt

o STRUT - tas upp på LU styrelsemöte 17-18 juni.
Artikel i LUM där forskare efterlyser debatt om utredningen.

Ovriga meddelanden
Inga övriga meddelanden

c)

d)
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$ 101 FORSKNINGSNAMNDENS MOTEN HT 2019
Föredragande: Erik Swietlicki/Margareta Forsberg
Tiderna lor höstens möten diskuterades och nämnden kom fram till foljande datum:

Intervjuer sökande tilt KAW 2020 projektanslag
Preliminärbokaden 1I oktkl 13-16

Prioritering strategiska äskanden
Bokas in den 4 sep kl9-15

Temadag med FUN
Preliminärboka den 8 och 25 okt kl 13-16. Förslagen lämnas till FI-IN

FN's längre möte för diskussion av strategiska frågor
Preliminärboka27 sep och 3 okt, båda kl 9-12

Höstens ordinarie sammanträden i FN har tidigare fastställts till:
2l augusti, 18 september, 30 oktober, 20 november samt I I dec.

Samtliga kl I 3.00-1 5.00

$ 1 02 NÄSTA SAMMANTRADE ONSDAGEN DEN 2 1 AUGUSTI 2019 KL I 3 .00- I 5.00

$ 103 OVRIGT
Marcus Bäcklund hade tagit med sig sin efterträdare, Henrik Paldan, som tillträder efter
sommaren. Henrik presenterade sig och kommer dä att vara huvudansvarig flor

utbildningsfrågor vid TLTH.

$ 104 SAMMANTR,\DET AVSLUTAS

Ordloranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

vid

tu,6h|
Forsberg

J

Viktor Henrik Pålsson


