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$ 210 MÖTETS ÖppNANOB
Viktor Öwall hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet.

$ 211 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Sara Ek att tillsammans med mötets ordflorande

justera dagens protokoll.

S 212 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Punkt 9, Samverkan och innovation, togs efter punkt 6 gällande LLINARC.
Beslut: Nämnden fastställde därefter dagordningen.

$ 213 FÖREGÁ.ENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, 2019-tt-20
Beslut: Protokollet lades ad acta
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ç 214 LUNARC Bilaga $ 214 a-b
Föredragande: Erik Swietlicki
Erik meddelade att han sitter som ordlorande i styrelsen lor LLINARC fram till årsskiftet och

att en ny styrelse ska utses från nästa år.

Erik hälsade Jonas Lindemann - loreståndare for LUNARC samt Anders Follin -
ställforeträdande tillika biträdande foreståndare for LUNARC välkomna. Jonas informerade

om LUNARCs verksamhet med bl a bakgrund, visioner,nya användare och forskargrupper.

LUNARC har utvecklats från attha varit ett litet lokal HPC-center till ett fullfiädrat
superdator- och kompetenscenter med mer än 1500 användare. Jonas och Anders lyfte frågor
kring upphandling av ny beräkningsresurs efter Aurora, upphandlingsprocess flor ny datorhall

samt finansiering och informerade om COSMOS - den foreslagnaîya beräkningsresursen för
LU.
Mötet hade inget att invända mot att LUNARC arbetar vidare med ny HPC-resurs och

upphandling av ny datorhall. Rektor tog upp att LUNARC är en angelägenhet for hela LU
även om det ligger administrativt placerat på LTH.

$ 21s SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande: Charlotta Johnsson Bilaga $ 215
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Charlotta delade ut dokumentet "Riktlinjer flor LTHs näringslivsråd" och informerade om

vilka nuvarande ledamöter är, upplägget lor genomflorandet av mötena med Näringslivsrådet
samt ett utkast till agenda for workshopen2020-02-01. Nämnden har enats om tre

huvudfrågor som man vill ha input på vid workshopen i februari.
Nämnden välkomnas att skicka in inspel/exempel på samarbetsavtal. Henrik Pålsson

informerade i sammanhanget om att LU kommer attvaru aktiva i doktorandprojekt och i
forsknings- och innovationsprojekt i samarbete med andra aktörer inom Triple F
(Fossil Free Freight).

Beslut: Ledamöter som är intresserade och har möjlighet att delta i workshopen ombeds

kontakta Charlotta eller Erik.

$ 216 LTHS FÖRDELNINGSMODELL AV FAKULTETSMEDEL TILL FORSKNING
a) Myndighetskapital -forslag och simulering Bilaga $ 216a

Föredragande: Erik Swietlicki / Nils-Arne Nilsson
Erik och Nils presenterade ett florslag till modell for hantering av myndighetskapital,
se bilaga. Olika synpunkter diskuterades.
Ytterligare synpunkter välkomnas till Erik och Nils.

Beslut: Förslaget diskuteras vidare i LTHs ledningsgrupp. Ett florslag ska sedan tas

fram lor fortsatt arbete.

b) Seed money - utlandsvistelser Bilaga $ 216b

Föredragande: Erik Serrano
Vid tidigare möten i FN har möjligheten diskuterats att utlysa medel for olika mindre
projekt. Erik har fått i uppgift att formulera ett underlag kring möjligheten att utlysa medel
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lor utlandsvistelser. Erik presenterade sitt underlag for genomforande och nämnden
diskuterade olika frågor attta ställning till.
P g a tidsbrist beslutades inget i frågan utan ärendet tas upp igen på ett kommande
sammanträde.

ç 2T7 UTVECKLINGSPROJEKT FN
a) Klimatforskning LTH - floredragande Erik Serrano

Erik Serrano gav en kort uppdatering av projektet med genomforda möten och en
workshop. Projektet diskuterar också frågor kring finansieringen.

b) Kartldggning av hur forslcningen vid LTH dr kopplad till de stora samhrillsutmaningarna
Föredragande : Erik Swietlicki
Erik Swietlicki meddelade att slutrapporten kommer att presenteras for hela LTH inom
kort.

$ 218 FNs VERKSAMHETPSLAN
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 218 a-b
Avstdmning 2019 samt planering 2020
Mötet hann inte med att diskutera underlagen.
Beslut: Erik Swietlicki återkommer med uppdaterat underlag lor 2019 samt forslag till ny

verksamhetsplan for 2020.

$ 219 LTH HÅLLBARHETSPLAN -
UPPDRAG I LU'S NYA STRATEGI FÖR H,Å.LLBAR UTVECKLING
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga ç 220
Erik hann enbart kort informera om att LUs rektor 2019-09-19 har fastställt en strategi lor
hållbar utveckling ftir Lunds Universitet 2019-2026. Fakulteter och motsvarande
verksamheter ska upprätta egna handlingsplaner. En utvecklingsplan for detta ska skrivas in i
nämndens verksamhetsplan. Mer information väntas komma ifrån LU.

ç 220 EKONOMT
Föredragande: Nils-Arne Nilsson
Tiden räckte inte till for Nils-Arne att gå igenom forslaget till fordelningsbeslut budget
forskning 2020. Presentationen läggs i LU Box.

5 221 MÖTESTTDER FÖR FN VÄREN 2020
Föredragande: Erik Swietlicki
Forskningsnämndens ordinarie sammanträdestider flor våren 2020 är:
221 7, 2612, 1813, | 5 I 4, 1 3/5 samt 1 0/6. Samtliga möten kl I 3.00- I 5.00.

En doodle är utskickad med forslag till datum for FNs strategidag.
Beslutades till den 2013, 9.00-l 3.00.

Ett lorslag lämnas om gemensam workshop den 22 aprll kl 12.00-16.00 for FN och FUN
Inväntar svar från FLIN.
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s 222 MEDDELANDEN
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki
a) Rehor informerade kort om:

- LTHs jämställdhetsprojekt "Excellence in academia through gender equality'' har
anmälts till Diskrimineringsombudsmannen

- forslag lämnas till LU Rektor om att avbryta rekryteringsprocessen for professor r

industriell ekonomi p ga att syftet med rekryteringen inte kan uppnås och att den

kvarvarande kandidaten inte uppfyller alla krav lor anställningen

- oredlighetsärende vid institutionen flor Biomedicinsk teknik

- Thomas Laurell har ïatt ett Rådsprofessorsanslag

- V/ASP ska fü en ny styrelse. Mille Millnert kommer att avgä som styrelseordforande
vid årsskiftet.

b) RQ20 Erik Swietlicki
Punkten utgick p g a tidsbrist.

c) Kort rapportfrån FUN - Erik Swietlicki
Punkten utgick p g a tidsbrist.

d) Ovriga meddelønden
Inga övriga meddelanden

s 223 NASTA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 22 JANUARI 2020 KL 1 3 .00- I 5.00

5 224 ÖVzuCr

ç 225 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforanden tackar ledamötema och avslutar mötet.
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