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Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Anders Gustafsson professor 
Per Kristiansson professor 
Boris Magnusson professor 
Hans W Persson professor 
Kalle Åström professor, vice ordförande 
Jonas Lindstrand doktorand 
Sofia Fahlvik Svensson doktorand 
Kerstin Johnsson doktorand 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
 
Närvarande suppleanter 
 
Övriga närvarade 
Anna Trosslöv protokollförare 
Johan Nilsson §84 
Christina Åkerman §85 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Thomas Johansson professor 
Karl-Erik Årzén professor 
Karl-Magnus Persson doktorand, suppleant 
 
_______________________________________________________________________ 

§ 82  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 83  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
 

§ 84 INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICINSK TEKNIK 
 
Johan Nilsson presenterade den nya institutionen för biomedicinsk teknik. 
 
 

§ 85 ÅRSRAPPORTER 
 

 Christina Åkerman informerade om det pågående planeringsarbetet med årsrapporterna.  
Arbetsgruppen planerar att diskutera med institutionerna och forskningsnämnderna innan det bestäms 
hur årsrapporten ska se ut. Diskussion. FN1 tar upp årsrapport på januarisammanträdet. 
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§ 86 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 
Diskussion om betygsnämndssammansättning och extern granskning kommer att tas upp på nästa FN1 
sammanträde.  
 
Rapport från Per Kristiansson om ESS och MAX IV. Av FN1:s kontaktytor berör ca hälften ESS och 
hälften MAX IV.  
 
Beslut: Protokollet läggs ad acta.  

 Bilaga § 86:  Protokoll, FN1 2013-10-22 
 
 

§ 87 MEDDELANDE 
   

Rektorns meddelanden. 
 
Studierektorn rapporterade om möte med institutionsstudierektorerna (13 november 2013). Diskuss-
ion kring behov av synkronisering av kursplaner på forskarutbildningen och grundutbildningen, samt 
tydlighet kring kursplanekraven. 
 
Anslagsfördelning från VINNOVA gav ett dåligt utfall för LTH.   

 
Bilaga § 87:  Rektorns meddelanden 

 
 

§ 88 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med (LTH 2013/2038, LTH 
2013/2039, LTH 2013/2040, LTH 2013/2041, LTH 2013/2042) läggs ad acta. 

 Bilaga § 88:  Disputationsärenden  
 

 
§ 89 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 

 
 Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedingen. 

 
 

§ 90 ÖVRIGT 
 
Beslut:  Sammanträdestider för FN1 2014 (kl 13.15-15.00):  
 21/1, 11/2, 18/3, 22/4, 13/5, 19/8, 16/9, 21/10, 18/11 
 
Ordföranden tackade Sofia Fahlvik Svensson och Kerstin Johnsson, vilka båda avslutar sin representat-
ion i FN1vid årsskiftet vid FN1, för ett mycket gott arbete. 
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§ 91  SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 

 
 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Regnell 
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Forskn ingsnämnd 1 

 

 
 
 
 
Närvarande ledamöter:  
Björn Regnell professor, ordförande 
Thomas Johansson professor 
Per Kristiansson professor 
Hans W Persson professor 
Jonas Lindstrand doktorand 
Sofia Fahlvik Svensson doktorand 
Kerstin Johnsson doktorand 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
 
Närvarande suppleanter 
 
Övriga närvarade 
Anna Trosslöv protokollförare 
Ulla Holst §§70-72 
Camilla Hedberg § 73 
Minna Kokko § 73 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Anders Gustafsson professor 
Boris Magnusson professor 
Karl-Erik Årzén professor 
Kalle Åström professor, vice ordförande 
Karl-Magnus Persson doktorand, suppleant 
 
_______________________________________________________________________ 

§ 70  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 71  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med följande ändring att punkten om 
handlingsplan tidigareläggs på dagordningen. 

 
 

§ 72 UPPDRAG ANGÅENDE LUCRIS  
  

 Ulla Holst informerade om det pågående LUCRIS-projektet. 
Nämnden framförde följande synpunkter: 
• Vill prova systemet stegvis. 
• Kritisk till att ett kommersiellt system ska handha vår data. Diskussion till äganderätten till data 

och rätt att ändra i källkod. Önskvärt att universitetet tillsammans med andra universitet äger sy-
stemet (liknelse med LUBAS och ISP) 
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Forts. § 72 
• Hur ska systemen (ex. LUP) kunna samarbeta med LUCRIS? Kommersiella intressen äger vår kod 

och vem ska vi dela våra utvecklingskostnader med. Forskningsnämnden vill ha öppen källkod och 
äga/få tillgång till data om system. 

• Hur motiverar man medarbetare att engagera sig i systemet när det är oklart vad man får tillbaka? 
• Kommer systemet vara kopplat till personliga hemsidor? 
• Behov att vara flexibel parallellet med systemet. 
• Önskvärt att forskningsinfrastruktur, typ forskningsportaler, inkluderas. Nämnden uttryckte behov 

att Jonas Wisbrant inkluderas vad gäller databehov och datainsamling. 
• Önskvärt att Anders Ardö och Erik Jonsson på EIT ges möjlighet att lämna feedback om LUCRIS: 
 

 
§ 73 FÖRESKRIFTER RÖRANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID LTH 

 
Minna Kokko och Camilla Hedberg från utbildningsavdelningen informerade om förändringar i före-
skrifterna rörande utbildning på forskarnivå vid LTH. 
Alla allmänna studieplaner måste ses över vad gäller den särskilda behörigheten. 
 
Bilaga § 73A: Förändringar i föreskrifterna 
Bilaga § 73B: Vägledning vid tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå 
 
 

§ 74 FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA  
 KONFLIKTER MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND 
 

Diskussion kring förslag till handlingsplan för att förebygga och hantera konflikter mellan handledare 
och doktorand. Följande synpunkter framfördes: 
 
• Handlingsplanen för att förebygga konflikter är vag och bör utvecklas för att bland annat spegla 

verkligheten. Till exempel är det viktigt att doktoranderna går introduktionskursen. 
• Forskningsnämnderna behöver inte vara inblandade, utan doktoranden bör kontakta personalche-

fen istället. Båda stycken där forskningsnämnden nämns föreslås tas bort och ersättas med direkt-
kontakt med personalchef. 

• Vad gäller byte av handledare kan det vara svårt att namnge en ny handledare vid det tillfälle man 
ansöker om att byta handledare. Diskussion kring om det är nödvändigt med den ”gamla” handle-
darens underskrift. 

• Nämnden föreslår att doktoranderna och studierektorsgruppen fortsätter att utveckla handlings-
planen. 

 
Bilaga § 74:  Förslag på handlingsplan.  
 
 

§ 75 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 
På nästa sammanträde kommer nämnden att ta upp diskussionen om betygsnämndssammansättning 
och extern granskning. Speciellt suppleanter eller ordinarie ledamöter i betygsnämnden från egna in-
stitutionen.  
 
Beslut: Protokollet läggs ad acta.  
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forts. § 75 
  
 Bilaga § 75:  Protokoll, FN1 2013-09-17 

 
 

§ 76 MEDDELANDE 
   

a) Rektorns meddelanden 
b) Rektorns rapport 
c) Möte med institutionernas studierektorer 2013-11-13 
d) 2014-års nominering av Wallenberg Academy Fellows 

 
Bilaga § 76A:  Rektorns meddelanden 
Bilaga § 76B: Rektorns rapport 
Bilaga § 76C: Mötesinbjudan 

 
 

§ 77 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med (LTH 2013/1309; LTH 
2013/1443; LTH 2013/1516, LTH 2013/1414) läggs ad acta. 

 Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner i FN1 (LTH 2013/1806) läggs 
ad acta. 

 
 Bilaga § 77A:  Disputationsärenden  

Bilaga § 77B: Fastställda kursplaner  
 

 
§ 78 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 

 
Ordföranden rapporterade från forskningsberedningen. 
 
• Strategi för ESS och Max IV 
• Forskningsportalerna har fått medel 
• Medel för infrastruktur bordlades 
• Institutionstjänstgöring. 
 
 

§ 79 INTERNREMISS: FÖRESKRIFTER OM VAL TILL UNIVERSITETSKOLLEGIET SAMT VAL  
 PÅ FAKULTETS- OCH INSTITUTIONSNIVÅ  
 
 Beslut: Nämnden är positiv förslaget och att arbetsordningen ingår. 

 
Bilaga § 79: Internremiss (LS 2013/550) 
 
 

§ 80 ÖVRIGT 
 
Ordföranden föreslår att Per Kristiansson blir FN1:s koordinator i ärenden rörande ESS/Max IV. 
 
Beslut: FN1 utser Per Kristiansson som koordinator. 
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Per Kristiansson kommer att rapportera om kartläggningen på FN1:s nästa sammanträde.  
 
Johan Nilsson tilltänkt prefekt för den nya institutionen för biomedicinsk teknik ska bjudas in för en 
presentation. 
 
Nästa sammanträdesdatum: 19 november kl 13.15-15.00. 
 
 

   
§ 81  SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Regnell 
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ANMÄLNINGAR 
 
Ny professor 
Olaf Diegel har utsetts till  professor i produktutveckling 
 
Nya adjungerade professorer 
Frank Lipnizki, adj prof i kemiteknik 
Anders Rosenkilde, adj prof i konstruktionsteknik 
 
Datasektionen vann sångarstriden 
Samtliga sektioner utom Ing-sektionen var representerade när Sångarstriden gick 
av stapeln i AF-borgens Stora sal 7 nov. Datasektionen tog hem segern framför de 
delade tvåorna F-sektionen och Ekosystemteknik-sektionen. 
 
Medicon Village har nu fler verksamma än när Astra Zeneca fanns på plats  
(ur pressrelease) 
6 nov passerade life science byn Medicon Village i Lund gränsen! Det är nu mer 
än 893 personer som har sina fasta arbetsplatser inom området vilket är fler än när 
AstraZeneca fick sitt besked om nedläggning och flytt i mars 2010.  
Ett 85-tal företag och organisationer är i dagsläget representerade på Medicon 
Village.  
– Det finns fortfarande kontors- och laboratorielokaler kvar att fylla och vår 
ambition är att vi i nuvarande lokaler ska bli 1 300-1 500 personer, avslutar Mats 
Leifland.  
FAKTA  
Medicon Village november 2013  
900 personer har nu flyttat in  
62 % av lokalytan används  
85 företag finns på MV  
Totalt 80 000 m2 lokalyta  
Varav 41 000 m2 labhus 

 
Resultatlistan från VR:s stora ansökningsomgång för LTH. 
Info från FS (Magnus Edblad) 
Vetenskapsrådet fördelar betydligt mindre summa pengar inom NT-området i år 
än i förra årets utlysning. I förra årets ansökningsomgång fördelade VR ca 1,4 
miljarder inom NT-området. I år blev det bara 938 miljoner. Detta beror dels på 
att effekterna av att VR beviljar längre bidragsperioder nu märks, dels på att NT-
området i år inte fått någon extra tilldelning från VR:s styrelse. 
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Detta drabbar alla lärosäten – beviljningsgraden för projekt är 18,8 % - men LU 
som helhet ökar sin relativa andel av fördelade medel något (från 15,3 % till 16,4 
%) och är ”näst bäst” av lärosätena, även om vi i absoluta tal backar rejält: 226 
miljoner beviljade år 2012 (bidragsperioden 2012-2016) mot 154 miljoner i år 
(bidragsperioden 2014-2017). Störst andel av totalen i år fick KTH (17,9 %). 
Chalmers hamnar på 5:e plats med 9,5 % av alla beviljade medel. Lyfter man ut 
LTH:s andel skulle den utgöra 7,2 eller 7,6 % av totalen. 
 
Högskolestiftelser – förslaget skjuts upp 2013-11-05 
Regeringen föreslog i somras att landets universitet och högskolor ska kunna 
omvandlas till privata stiftelser. Efter massiv kritik till förslaget har regeringen nu 
backat för att utreda förslaget närmare. Men lärosätena behöver ökad autonomi – 
på något sätt. 
 
Angående utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal ska hållas på hela universitetet. Nytt material har tagits fram. 
Det är MBL: förhandlat och förankrat med facken.  
Länk till materialet:  
http://www5.lu.se/pa-online/arbetsmiljoe/psykosocial-
arbetsmiljoe/utvecklingssamtal 
Utbildning ges gällande utvecklingssamtal, information och anmälningsmöjlighet 
finner du här: 
http://www5.lu.se/anstaelld/foer-mitt-arbete/kompetensutveckling/utbud-och-
oeversikt/arbetsmiljoeutbildningar 
                                                                            

Ytterligare 65 miljoner till livsmedelsforskning. Två av 8 projekt gick till 
LTH:  
VINNOVA och Formas satsar tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel, 
Livsmedelsföretagen och Stiftelsen Lantbruksforskning motsvarande 65 miljoner 
kronor på 8 projekt i den sista och avslutande omgång av Tvärlivs. Staten står för 
hälften av finansieringen och livsmedelsbranschen för den andra hälften.  
Dynamiskt hållbarhetsdatum för minimerat svinn, Lunds universitet, 10 
miljoner, projektledare Fredrik Nilsson  
Innovativa produktionssystem för med vegetabilier på matbordet, Lunds 
universitet, 11,4 miljoner, projektledare Yvonne Granfelt  
 

25 miljoner till forskning om handel 
Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett excellenscenter och ska 
bli en forskningsplattform av internationell toppklass. Centrumet ska bidra till att 
utveckla och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns 
företag och anställda. 
Centrumet kommer att vara tvärvetenskapligt och fokusera på forskning kring 
varuflödet och kund-mötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv 
handel. Forskarna kommer från olika discipliner vid universitetets 
Ekonomihögskola, Lunds tekniska högskola samt den samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Campus Helsingborg. 
Ulf Johansson, professor i företagsekonomi, blir föreståndare och leder det nya 
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centrumet tillsammans med professorerna Cecilia Fredriksson och Annika Olsson 
(förpackningslogistik) samt koordinatorn docent Jens Hultman. 

 
Sony Mobile ökar försäljningen 
Vinden har vänt för mobiltillverkaren Sony Mobile i Lund. Efter flera tunga år 
växer nu bolaget snabbt i smartphone-segmentet. Nyrekryteringarna kommer att 
fortsätta, om än i liten skala. 
Sonys försäljning av mobiltelefoner har ökat med närmare 70 procent under första 
delen av 2013. Enligt Gartner har företaget en marknadsandel på 2,2 procent, 
jämfört med 1,7 procent i fjol, och flåsar därmed konkurrenter som Lenovo, 
Huawei och LG i nacken. Sett till smartphone-området isolerat är andelen högre. 
 
 
 
ULYSNINGAR OCH SEMINARIER 
 
Färs och Frostas forskningspris för särskilt framstående avhandlingsarbete 
framlagd vid Lunds Tekniska Högskola 2014 
Vi ber er att inkomma med nomineringar enligt brevets instruktioner SENAST 
den 12 februari 2014. 
Nomineringarna skickas till beatrice.nordlof@rektor.lth.se. Ett  ex av 
doktorsavhandlingen skickas per internpost till Beatrice Nordlöf, hs 55 
 
Akademiska Hus fyller 20 år 
AH vill fira det genom att bjuda på tårtkalas och rikta ett stort tack till alla 
hyresgäster för att tillsammans har byggt och utvecklat Kunskapssverige. 
Välkommen till Kårhuset på tisdag den 12 november där AH bjuder på tårta från 
kl. 13.00 och så länge tårtan räcker men max fram till kl. 15.00.  
 
Påminnelse LU prefektmöte 11 nov 13-17. Kallelse har skickats ut 
 
Debatt i Lund. 13/11 kl 20 
Jag eller vi – vad är en människa? 
Vi lever i individualismens tidevarv. Upplysning och kunskap har ökat individens 
spelrum och värde. Möjligheterna tycks oändliga, var och en är fri att skapa sin 
egen lycka och välja sin egen väg. Samtidigt hotas det som är vårt gemensamma 
ansvar – freden och klimatet. Flyktingströmmarna från olika krigshärdar växer, 
medan många länder stänger sina gränser. Världshaven håller på att svämma över 
för att vi inte kan samarbeta. När blir ”jag” ett ”vi”? Hur lär jag mig att möta och 
tolerera Den Andres behov? Utan att förneka mina egna? 
I panelen: 
LENA ANDERSSON, författare och krönikör DN 
ANTJE JACKELÉN, biskop och blivande ärkebiskop i Svenska kyrkan  
WERNER JEANROND, professor i teologi och Master of St Benet’s Hall  
vid University of Oxford 
JOHANNES PERSSON, professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet 
Moderator:  
ANDREAS EKSTRÖM, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan 
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ARRANGÖR: Lunds universitet och Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
Workshop Informatik Pufendorfinstitutet 13 nov 
LU har idag en rad verksamheter och gör en rad framtidssatsningar som kräver 
informatik i toppklass. Imaging och sensordata, registerforskning, bioinformatik, 
satsningar såsom MAX IV, LBIC, LUMIC och LUCSB är bara några exempel. 
I workshopen den 13/11 på Pufendorinstitutet kommer vi att diskutera 
informatikens strategiska betydelse för LU och vad vi bör göra för att bäst klara 
de behov och utmaningar som finns. Målet är att etablera en 
plattform/begynnelsepunkt med ett gemensamt fokus på frågor kring informatik, 
 e-vetenskap och e-infrastruktur.  
 
NMT-dagarna den 10-14 mars 2014. 
Många har redan anmält sig men jag skulle bli jätteglad om ni kan hjälpa mig att 
sprida meddelandet nedan till era duktiga lärare, forskare och doktorander vid 
respektive institution. 
Senast den 15 november 2013 vill vi få besked från dig som vill medverka, med 
information om föreläsning eller demonstration.  
Anmäl dig på följande länk: 
https://docs.google.com/forms/d/1K732pcWxzNACPkmF9jjzueG_E1urrL6Bum5
vidgLrC4/viewform 
 
Luciamingel i Vattenhallen 13 dec kl 14 (direkt efter SLTH) 
 
VECKA 46- 48 
 
V. 46 
 

 11/11 
Stabsmöte 8.30-10 
Presidium med beslutsmöte (10-12) 
Sustainable Business Hub 
LU prefektmöte 
 

 12/11 
Möte om indistridesign 
ARKAD 
Utbildningskvalitet Workshop  Pufendorf 
Möte kommunikation/info 
 

 13/11 
ARKAD 
Möte om informatik Pufendorf 
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 14/11 
Möte Mobile Heights 
Technolution 
Möte Genombrottet 
 

 15/11 
Besök av riksdagsledamöter 
Näringslivsråd 
Leif Bjelm symposium 

 
V. 47 
 

 18/11 (Ledningen är på RET-möte i Uppsala må-ti) 
Alternativ för möten? 
Stabsmöte 8.30-10 
Presidium med beslutsmöte (10-12) 
Prefektråd 
RET-möte i Uppsala 
Forskningsnämnd KAW (Olla Holst) 
Cecilia Wikström EU 
 

 19/11 
RET-möte i Uppsala 
Kick-off Cancerforskning MV 
 

 20/11 
Science Village Scandinavia 
Pensionärsavtackning 
 

 21/11 
Norra Alliansen 
RLR 
 

 22/11 
Möte ang Vattenhallen 
 

v. 48 
 25/11 

Stabsmöte 8.30-10 
Presidium med beslutsmöte (10-12) 
AFC 
Forskningsnämnd 
Rektorsmottagning 
 

 26/11 
AFC 
Infrastrukturberedning 
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 27/11 
Jubileum Masterprogram 
V-huset kick-off? 
 

 28/11 
FoB 
UB 
MVA årsmöte 
 

 29/11 
Examenshögtid 
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