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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Göran Molin, professor 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
Stig Stenström, professor 
Reine Wallenberg, professor 
Pia-Maria Bondesson, doktorand 

 
 Närvarande suppleanter 

Karolina Johansson, doktorand 
 

Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 
Christina Åkerman, § 87 

  
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 82  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 83  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 

 
§ 84 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 

 
LUCRIS:  Diskussion kring ordförandens kompletterande skrivning.  
 
ESS och MAX IV:  Kartläggningen över FN2:s länkar gentemot kommer att kompletteras med ett 

projekt om proteinstrukturer på KILU. 
 

Utbildningsmål: Diskussion kring hur målen i doktorsexamen examineras. Ordföranden skriver 
ett förslag till ”Guidelines” vad gäller avhandlingens måluppfyllelse. 

 
Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 
Bilaga § 84A:  Protokoll FN2, 2013-10-21 
Bilaga § 84B: LUCRIS 
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§ 85 MEDDELANDE 
 

Rektorns meddelanden.  
 

Bilaga § 85:  Rektorns meddelanden 
 
 

§ 86 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärende med dnr LTH 2013/1736, 
LTH 2013/1749, LTH 2013/1782, LTH 2013/1923, LTH 2013/1966, LTH 
2013/2032 och LTH 2013/2033 läggs ad acta.  

  
Bilaga § 86:  Disputationsärenden 
 

 
§ 87 ÅRSRAPPORTER 
 

 Christina Åkerman informerade om det pågående planeringsarbetet med årsrapporterna.  
Arbetsgruppen planerar att diskutera med institutionerna och forskningsnämnderna innan det be-
stäms hur årsrapporten ska se ut. Diskussion. 

 
 
§ 88 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 
 Ordföranden informerade från senaste mötet med Forskningsberedingen. 
 

 
§ 89  ÖVRIGT 

 
Beslut:  Sammanträdestider för FN2 2014 (kl 13.15-15.00):  
  20/1, 12/2, 17/3, 14/4, 12/5, 18/8, 15/9, 20/10, 17/11 
 

 
§ 90 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 
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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Göran Molin, professor 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
Reine Wallenberg, professor 

  
 Närvarande suppleanter 

Karolina Johansson, doktorand 
 

Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 
Maria Bajuk, § 73 
Camilla Hedberg, § 73 

  
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Stig Stenström, professor 
Pia-Maria Bondesson, doktorand 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 70  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 71  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 

 
§ 72 UPPDRAG ANGÅENDE LUCRIS 

 
Diskussion kring LUCRIS där ledamöterna framförde följande: 
 en möjlig låg prioriteringen vad gäller uppgifter som ska lägga in i systemet 
 känslig persondata i databasen 
 kursdel som inte finns med i databasen 
 kostnader som är kopplade till databasen 
 de självreflekterade avsnitten i databasen. 
 
Ordföranden skriver ett preliminärt svar och skickar ut till ledamöterna för synpunkter. 
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§ 73 FÖRESKRIFTER RÖRANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID LTH 
 

Maria Bajuk och Camilla Hedberg från utbildningsavdelningen informerade om förändringar i före-
skrifterna rörande utbildning på forskarnivå vid LTH. 
 
Bilaga § 73: Förändringar i föreskrifterna 
 

 
§ 74 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 

 
Ordföranden presenterade FN2:s kartläggning över verksamheter som länkar mot ESS och MAX IV:  

 
KILU  
Prof. Ola Wendt  
 

Development of heterogenous catalysts for C–H activation 
 

Prof. Patric Jannasch  
 

New ionomers and polymer electrolyte membranes for fuel cells and 
batteries 
 

Prof. Ulf Nilsson  
 

DECREC  x-ray and neutron determination of protein structure 
 

Prof. Sven Lidin  X-ray and neutron diffraction of intermetallics 
 

Prof. Ulf Ellervik  
 

Structure of enzymes in the proteoglycan biosynthesis 
 

Prof. Reine Wallenberg 
 

Materials nanoscience and building of nanostructures 
 

Dr. Martin Jaremark  
 

Spin-crossover phenomena in polynuclear Fe-polypyridyl complexes 
using XAS  
 

Kemiteknik  
Christian Hulteberg 
 

 

Livsmedelsteknik  
Lars Nilsson Karakterisering av makromolekyler i lösning. I kombination med Fält 

Flödes Fraktionering. 
 

Marie Paulsson 
 

Karakterisering av mjölkproteiner 
 

Immunteknologi  
Mats Ohlin 
 

Projekt 1: Att genom strukturkännedom kunna definiera hur protein 
kan adaptera sig för bindning till olika kolhydrater, för att ge inspirat-
ion för framtida vägar för design av prober för specifik detektion av 
kolhydrater 
 

 Projekt 2: Att definiera hur allergiframkallande antikroppar (IgE) iden-
tifierar allergener, t.ex. för att möjliggöra effektiv framtagning av aller-
genvarianter med mindre biverkan vid vaccination mot SIT eller för att 
kunna designa nya diagnostikmetoder med bättre specificitet vid aller-
gidiagnostik. 
 

 
Diskussion kring kompetensförsörjning där förslaget om fler doktorandkurser framfördes.  
Viktigt att det finns en så kallad core-facilitet. 
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Forts. § 74 
 

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 
Bilaga § 74:  Protokoll FN2, 2013-09-16 
 

 
§ 75 MEDDELANDE 

 
a) Rektorns meddelanden 
b) Möte med institutionernas studierektorer  
c) 2014-års nominering av Wallenberg Academy Fellows 

 
Bilaga § 75A:  Rektorns meddelanden 
Bilaga § 75B: Inbjudan till möte 
 

 
§ 76 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärende med dnr LTH 2013/1870 läggs 
ad acta.  

  
Bilaga § 76:  Disputationsärende  
 

 
§ 77 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 

Ordföranden informerade om rapport från forskningsberedningen. 
 

• Strategi för ESS och Max IV 
• Forskningsportalerna har tilldelats medel 
• Medel för infrastruktur bordlades 
• Institutionstjänstgöring 

 
 

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

Man är positiv till förslaget och ordningen. De ger båda parter en möjlighet att yttra sig. Nämnden är 
positiv till att ansökan om handledarbyte ska beslutas av institutionens styrelse. 
 
Bilaga § 78:  Förslag på handlingsplan.  

 
 

§ 79 INTERNREMISS: FÖRESKRIFTER OM VAL TILL UNIVERSITETSKOLLEGIET SAMT VAL  
 PÅ FAKULTETS- OCH INSTITUTIONSNIVÅ 
 
 Beslut: Nämnden har inget att invända emot i remissen (LS 2013/550) 

 
Bilaga § 79: Internremiss 
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§ 80  ÖVRIGT 
 

Fråga hur LTH säkerställer att alla mål i doktorsexamen examineras. 
 
Diskussion kring om ledamöterna i betygsnämnden bör vara disputerade. 

 
 

§ 81 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 
 
 

 

 

 

 



Diskussion	kring	LUCRIS	vid	FN	2’s	möte	2013‐10‐21	
	
Björn	Bergenståhl,	preliminär	version	2013‐11‐07	
	
Nämndens	ledamöter	har	tagit	del	av	förslaget	enligt	dokument	”Gemensamt	
forskningsinformationssystem	för	LU”..frågor	till	fakulteter”	
	
Vid	vår	diskussion	var	man	mycket	oroad	över	eventuella	konflikter	med	
personuppgiftslagen.	Detta	i	synnerhet	som	det	eventuellt	kan	ingå	självreflekterande	
delarna	från	meritportföljen	enligt	rektors	beslut.		
	
Vi	var	också	skeptiska	till	kostnaderna	som	följer	av	höga	ambitioner.	Vi	menar	att	vi	bör	
eftersträva	en	återhållsamhet	i	ambitionerna	så	att	inte	upprättandet	blir	alltför	
betungande	för	organisationen.	
	
Vi	noterar	också	att	dokumentation	av	kurser	mm.	kan	bli	ett	krävande	arbetsmoment	
för	forskarna.	

	
	
Här	är	våra	kommentarer	till	frågorna	baserat	på	den	diskussion	vi	hade:	
	

A. 	
1.	Vi	har	inte	haft	resurser	att	undersöka	frågan.	
B. 	
2.		Systemet	berör	forskning	och	bör	därmed	inkludera	lärare	och	doktorander.	
Sedan	kan	det	finnas	anledning	för	sekreterare	att	kunna	vara	behjälpliga	vid	
införandet	och	avgränsningen	mellan	teknisk	personal	och	forskande	personal	är	
inte	alltid	skarp‐	med	andra	ord	är	det	bäst	med	alternativ	a.	
	
3.	Vi	ser	generellt	att	det	kan	finnas	konflikter	mellan	personuppgiftslagen	och	
upprättandet	av	LUCRIS.	Därför	är	det	lämpligt	att	begränsa	uppgifterna.	Alternativ	
b.	
	
4.	I	princip	kan	det	vara	bra	att	göra	CV	helt	tillgängligt.	Samtidigt	är	det	lämpligt	att	
man	överväger	dess	innehåll	så	att	det	är	i	överenstämmelse	med	
personuppgiftslagen	och	rimliga	krav	på	sekretess	om	personliga	uppgifter.		
	
5.	–	
	
6.	Institutioner‐	enheter	+	portaler	+	eventuella		större	program,	centra	etc	+	
eventuella	lokala	organisationer	typ	”laboratorier”	
	
7.	I	huvudsak	ett	projekt=ett	kontrakt.	Programforskning	kan	ske	med	projektbeslut	
från	lokala	styrelser,	kommittéer	etc.	
	
8.	Vi	bör	kunna	identifiera	respektive	finansiär.	Doktorandprojekt	bör	skiljas	från	
andra	projekt.	
	



9.	Det	är	inte	säkert	att	volymerna	behöver	synas	publikt,	men	internt	är	det	bra.	I	
företagsfinansierade	projekt	kan	det	finnas	behov	av	konfidentialitet,	detaljer	från	
sådana	projekt	kan	behöva	begränsas	(vi	förutsätter	att	rena	uppdragsprojekt	kan	
hanteras	utanför	LUCRIS).	
	
10.		Ja	
	
11.		Ja,	samtidigt	som	vi	inte	är	eniga	i	detta.	Det	finns	ett	intresse	hos	forskarna	att	
inte	hålla	planeringen	alltför	publik.	
	
12.	Publikationer,	eventuellt	andra	publika	resultat	typ	databaser	och	programvaror.	
	
13.		Ja,	med	uppgifter	om	tillgänglighet.	
	
14.	Ja	
15.	Ja	Ansökningar	bör	vara	mindre	publika.	
	
16.	Ja	
	
17.	Mer	eller	mindre	manuellt.	
	
18.	Ja,	med	möjlighet	till	tillägg.	
	
19.	Kan	göra.	
	
20.	–	
	
21.	Att	snabbt	samla	information,	beskrivningar	inklusive	kvantitativa	mått	på	
insatser.	
	
22.	Sambandet	finansiering‐>projekt‐>resultat	(publikationer+doktorer)‐>personer	
	
23.	Andel	av	olika	finansieringsformer	inom	olika	delar	av	verksamheten,	volymer	
(doktorander,	examina	etc.)	inom	olika	områden,	publikationslistor	kopplade	till	
områden	och	projekt.	
	
24.	Vet	ej.	Det	som	är	svårast	att	förutsäga	är	medarbetarnas	solidaritet	med	
införandet	av	systemet.	
	
25.	Forskarna	och	forskningsledarna	främst,	i	viss	utsträckning	administratörer	och	
doktorander.	
	
26.	Förmodligen	allt	för	mycket	och	förmodligen	i	alltför	hög	grad	forskarna.	
	
27.	Forskningsledarna,	institutions	och	fakultetsledningarna.	
	
28.	Vet	ej.	
	
29.	Vi	tror	att	det	blir	svårt	att	motivera	forskarna	att	engagera	sig	tillräckligt.	



	
30.	Nej	
	
31.Ok	
	
32.	–	
	
33.	Andra	kommentarer.	
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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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