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$ 164 MÖTETS ÖppNRNpn

Erik Swietlicki hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet då Viktor meddelat
att han inte kan vara med under hela mötet.

$ 165 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utsåg Karl-Erik att tillsammans med mötets ordörande
justera dagens protokoll.

$ 166 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställde dagordningen
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$ 167 n'Önr,cÅnNDE SAMMANTtuA.DESPROTOKOLL 2019-10-03
Ej justerat.

$ 168 MEDDELANDEN
Föredragande: Erik Swietlicki

$ 169 PzuORITERING AV ANSOKNINGAR TILL KAW
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 169 a-c

Ledamöterna diskuterade hanteringsordningen vid LU for ansökningar till Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse samt KAW:s riktlinjer lor forskningsprojekt av hög vetenskaplig
potential. Fakulteterna ska kvalitetssäkra sökandes LOI så att dessa lever upp till KAW:s
riktlinjer. Den24 oktober ska fakultetemas kontaktpersoner ha skickat in sina prioriterade
LOI till Forskningsservice.

Beslut: Erik kommer att välja ut någon som kan bistå honom i arbetet med att göra
sammanställningen av LTHs forslag till kandidater.

$ 170 PRESENTATTON AV INKOMNA ANSOKNINGAR TrLL KAW 2020

Den I oktober bjöd FN in huvudsökanden från respektive institution, (8 st) att komma till
dagens möte och presentera sitt fiorslag. I de fall där huvudsökande inte är från LTH har även
LTH-forskare som omnämns i LOI bjudits in, se bilaga 169 a. Presentationerna finns inlagda i
LU Box.
Mellan varje presentation, samt efter samtliga genomörda presentationer, diskuterade och
prioriterade nämnden ansökningama. I de fall ledamöterna var jäviga lämnade dem mötet vid
prioriteringsarbetet.

Beslut Nämnden beslutade om vilka ansökningar som LTH kommer att skicka vidare till
LU-nivå. Några institutioner ska ges möjlighet att komplettera och utveckla sin
ansökan for möjlighet att kunna skickas vidare till LU.

$ 171 NASTA SAMMANTRADE ONSDAGEN DEN 30 OKTOBER 2019 KL 13.00-15.00

Erik informerade om att den 4 november ska LU:s FN ha ett arbetsgruppsmöte for att gå

igenom och göra ytterligare urval av vilka som får skicka in sina ansökningar. Erik (som sitter
med i arbetsgruppen) är då bortrest och mötet diskuterade vem som istället kan vara med på
mötet. Inget beslut togs, (flera ledamöter hade behövt lämna återbud till sammanträdet).
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$ 173 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

vid protokollet:
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