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Forskningsnämnd 1  

 

 
 
 
 
 
Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Karl-Erik Årzén professor 
Boris Magnusson professor 
Thomas Johansson professor 
Hans W Persson professor 
Stefan Kröll professor 
Sofia Fahlvik Svensson doktorand 
Kerstin Johnsson doktorand 
Kalle Åström professor, vice ordförand 
Anders Gustafsson professor 
 
Övriga närvarade 
Katharina Köhler protokollförare 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Jonas Lindstrand doktorand 
Richard Wallander doktorand, suppleant 
_______________________________________________________________________ 
§ 55  MÖTETS ÖPPNANDE 
 
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet. 
 
 
§ 56 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Nämnden beslöt att fastställa den föreslagna dagordningen. 
 
 

§ 57  FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
   Beslut: Nämnden beslöt lägga protokollet med bilagor ad acta, bilaga § 57. 

 
 
§ 58 MEDDELANDE 
 
 Rektors meddelande, se bilaga. 
 VR-bidrag till LTH. Totalt fördelades 114,6 miljoner till forskare på LTH. 
  
 SR informerar: 
 LU-gemensam doktorandkurs i entreprenörskap startar våren 2013. 
 
 Förändringar i lokala föreskrifter om utbildning i forskarnivå har gjorts. 
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§ 59 DELEGATIONSBESLUT 
 
 Beslut: Förteckningen lades ad acta, bilaga § 59. 
 
 
§ 60 ÅRSRAPPORTEN 
 
 Man måste peka på vad som är syftet med årsrapporten och vad den ska användas till. 
 Det har varit ont om tid för arbetet med årsrapporterna. Kan man skicka ut den tidigare kommande år?  
 Vem står för återkopplingen? Rektor? Till FN och/eller institutionerna? Eller FN till institutionerna? 
 
 Nyckeltal: 1/3 av doktoranderna kommer från annat lärosäte än LU.  
 
 Endast uttagna examina räknas.  
 
 Studietakt: Följ upp extrempunkterna,  
 
 Högskolepedagogisk introduktionskurs: obligatorisk eller ej?  
 

Doktorandenkät 2011. Vad är syftet med enkäten och hur ska den användas?   Studierektorsgruppen tittar 
närmare på detta och reder ut syfte och mål. Vad gör vi och vad gör man på LU-nivå? 
 

 Slutsatser från institutionerna. 
 
 Beslut: FN1 ställer sig bakom rapporten. Forskarutbildningsämnena från EIT ska kompletteras.  
 
 
§ 61 RAPPPORT OCH UPPDRAG FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 

Jävsdeklaration för ledamöter i betygsnämnd samt opponent. FN1 ser inte att det finns ett behov av en jävs-
deklaration. Vill LTH införa en sådan ser FN1 problem med att göra formuleringen om jäv på ett begripligt 
sätt.  

 
 Kursdatabas och fastställande av kursplaner: 
 Anders Gustafsson berättar att prefekterna nu har fått instruktioner om den nya kursdatabasen. 
 Ledamöterna i FN frågar sina respektive studierektor om hur det går nu när instruktioner skickats ut.  
 
 
§ 62 ADJUNGERADAE PROFESSORER OCH LEKTORER 
 
 Diskussioner inom LTH när det gäller rekommendationer för regelverkets tillämpning. 

Forskningsnämnderna bör diskutera praxis när det gäller vetenskaplig skicklighet, t.ex. patent. Har de sam-
ma meritvärde som en ”normal” vetenskaplig publikation. 

 
Hur meriteras man inom industrin? Hur dokumenteras denna meritering?  Hur avancerar man där, vad lig-
ger till grund? Hur dokumenteras denna meritering? Finns det specialiststegar i företaget?  
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Forts. § 62 
 
  Nämnden återkommer i frågan. Ledamöterna uppmanas att ta upp frågan på sina respektive institutioner.  

Har man nytta av adjungeringar? Vill man ha fler?  
 
Kan man vara adjungerad på mer än 20 %? Heltid? Tidsbegränsad?  
 
LTH diskuterar med ESS AB om hur man kan hjälpas åt med strategiska rekryteringar 
 

 
§ 63 LTH: s REPRESENTATION I OLIKA RÅD OCH UTVÄRDERINGSKOMMITÉER 
 

Beslut: Nämnledamöterna får i uppdrag att göra en lista över representanter till nämndens januarimöte. 
Nämndsekreteraren får i uppdrag att göra en mall för listan som distribueras till ledamöterna. Nämndsekre-
teraren sammanställer allas listor. 

 
 
§64 REDOVISNING AV PRIORITERINGAR AV POST-DOCS OCH INFRASTRUKTURMEDEL 
  
 Ordförande redogjorde för hur man prioriterat infrastrukturmedel respektive postdoc-ansökningarna.  
 

 
§ 65 SAMMANTRÄDESTIDER 2013 

 
Beslut: FN1 sammanträder kl. 13.15–15.00 följande tisdagar under 2013: 22/1, 12/2, 26/3, 16/4, 21/5, 
28/8, 17/9, 22/10 samt 19/11. 

 
 
§ 66 ÖVRIGT 
 

Ordförande tar upp överproduktionen. SLTH vill inte att vi kör minus. Kan undervisande personal föras 
över till Fo/FoU. Vad får det får konsekvens för forskningen? Nämnden får i uppdrag att fundera. 

 
 
§ 67 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Katharina Köhler Björn Regnell 
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Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Anders Gustafsson professor 
Kalle Åström professor, vice ordförande 
Boris Magnusson professor 
Thomas Johansson professor 
Hans W Persson professor 
Stefan Kröll professor 
Karl-Erik Årzén professor 
Kerstin Johnsson doktorand 
Sofia Fahlvik Svensson doktorand 
Jonas Lindstrand doktorand 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
 
Närvarande suppleanter 
 
Övriga närvarade 
Anna Trosslöv protokollförare 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Karl-Magnus Persson doktorand, suppleant 
Richard Wallander doktorand, suppleant 
_______________________________________________________________________ 
§ 45  MÖTETS ÖPPNANDE 
 
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet. 
 
 
§ 46 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 

 Beslut:   Nämnden beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen, med följande 
tillägg under övrigt: hedersdoktorer. 

  
 
§ 47  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 

 Beslut:   Nämnden beslöt lägga protokollet med bilagor ad acta. 
 
 Bilaga § 47: FN 1 protokoll 2012-09-18. 
 
 

§ 47 MEDDELANDE 
 

• Rektors meddelanden. 
• Seminar: Rights and obligations for PhD students. 
• Beslut om utbildning på forskarnivå (LS 2012/571). 
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• Mobile Heights samordnar ansträngningar med anledning av Sony Mobile Communica-
tions varsel och fokusering på mjukvara. 

• Studierektor informerar. 
 
 
§ 48 DELEGATIONSBESLUT 
 
  Besluten läggs ad acta. 
  Vid något senare sammanträde ska nämnden se över riktlinjerna för betygsnämndens sammansättning. 
 
 
§ 49  ANSÖKNINGAR INFRASTRUKTURMEDEL 
 

Forskningsnämnden underströk vikten av att sprida riskerna över flera ansökningar och inte endast finansie-
ra en ansökan. 

  
 Bilaga § 49: Synpunkter från FN 1.  
 
 
§ 50 RAPPPORT OCH UPPDRAG FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
  

Diskussion om excellenskriterier där det framkom att det finns oro/misstänksamhet över kriterierna ute 
bland institutionerna. Viktigt att det finns balans i excellenskriterierna så de varken blir för breda eller för 
smala. En LTH-specifik lista över utvalda publikationsforum som är excellenta anses lättare att anpassa till 
LTH:s interna utvecklingsuppföljning jämfört med om någon annan extern aktör, t.ex. vetenskapsrådet, de-
finierar en excellenslista. Det senare alternativet gör det lättare att göra jämförelser mellan olika lärosäten. 
Detta uppfattas dock inte som det primära syftet med LTH-nyckeltalen. Det är viktigt att det blir möjligt 
att inkludera excellenta konferenser med peer-review av samma kvalitet som excellenta tidsskrifter. 

 
Beslut:  FN 1 föredrar en LTH-specifik lista över utvalda publikationsforum.  
 
Institutionstjänstgöring (PM från doktoranderna). 

 
 
§ 51  FÖRESKRIFTER FÖR FORSKARUTBILDNINGEN 
   

Oklarheter kring utskickat material: 
• Vad innebär handledarutbildning? Om handledaren har motsvarande kompetens (jmf handledarut-

bildning) är det verkligen fakultetsstyrelsen som ska bedöma detta eller kan ärendet delegeras? 
• Ska verkligen institutionsstyrelsen besluta om individuella studieplaner? Varför kan inte prefekten få 

besluta? 
 
 

§ 52  ÅRSRAPPORTER FÖR FORSKARUTBILDNINGEN VID LTH 2011    
 

Beslut:  Nämnden utsåg en arbetsgrupp för att skriva ett förslag till årsrapport för FN 1 
där studierektor Anders Gustafsson är sammankallande. Arbetsgruppen ska 
dessutom bestå av Kerstin Johnsson (doktorand), Jonas Lindstrand (dokto-
rand), Kalle Åström och Anna Trosslöv.  
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§ 53  ÖVRIGT 
 

  Hedersdoktorer - 5 förslag har inkommit. Rektor önskar att fler förslag, speciellt förslag på kvinnor. 
Skicka förslag till Katharina Köhler. Frågor riktas till Björn Bergenståhl. 

 
 
§ 54  SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv Björn Regnell 
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Titel A visad hög 
vetenskaplig 
kvalitet 

B relevant för flera C anställd D prefekt ok E Bilagor; plan, risk, 
medsökande 

Övrigt 

1 visualization of 
combustion  
 
förbrännings-
fysik 

Ja, tydligt påvisad 
vetenskaplig 
kvalitet 

Ja 
En medsökande 
utanför fysikinst. 

Ja Ja, prio 2 Koppling till 
motorlabbet? 

2 spectrometer lab   
 
atom-fysik 
 

Ja Ja 
Många medsökande 
utanför LTH. 
Nytta för GU. 

Ja Ja, prio 1 

3 LFX-imaging 
 
Hållfasthet, 
byggvetensk. 

Ja, visar tydligt 
många 
användningsområ
den 

Ja, 
Många mesökande 
tvärs över LTH, MAX 
IV, ESS 
 

Ja ja Bör FN3 också titta 
på denna? 
För lång ansökan. 
Hög kostnad i 
jämförelse med 
budget. 

4 Millimeter wave 
network analyzer 
 
Elektro- & IT 

Ja, bra 
beskrivning av 
nyttan 

Ja, 4 forskargrupper 
inom institutionen 

Ja ja 
 

5 dynamic, high-
precision pose 
measurements 
 
Regler 

Ja Ja, totalt 5 
institutioner är 
medsökande 

Ja ja Svårt att hitta 
finansiering från EU 
till denna typ av 
utrustning 
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