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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
Stig Stenström, professor 
Reine Wallenberg, professor   
Karolina Johansson, doktorand 
Erik Börjesson, doktorand 

 
 Närvarande suppleanter 
 Fredrik Nielsen, doktorand 
 

Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 

  
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Göran Molin, professor 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 12  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 13  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 

 
§ 14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 

 
Diskussion kring ’guidelines’ vad gäller avhandlingens måluppfyllelse. Ordföranden presente-
rade riktlinjer från andra universitet och konstaterade att det är en genomgående brist på 
riktlinjer. Exempel på kommentarer som förekommer vid disputationer: otydliga mål; opre-
cisa hypoteser; och bristfällig koppling mellan slutsatser och mål. Det föreslogs att Anders 
Ahlberg ska bjudas in till nästa sammanträde. 

 
Angående jäv i betygsnämnder avseende huvudhandledarskap/handledarskapsrelationer. 
Spörsmålet togs upp i forskningsberedningen, diskuterades, dock inte konklusivt. Man an-
förde svårigheter att kontrollera, karenstid, skillnader mellan huvudhandledarskap och bi-
handledarskap.  
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Forts. § 14 
 

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 
Bilaga § 14:  Protokoll FN2, 2014-01-20 
 
 

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

Samprojektet Läkemedel i Lund (LiL) kommer att avslutas. Medicinska fakulteten har hopp-
pat av. 

 
 
§ 16 BUDGETÄSKANDE – FORSKNINGSPORTALER 
 

Diskussion kring inkomna budgetäskande från forskningsportalerna: Membranportalen, 
Livs- och läkemedelsportalen samt Läkemedel i Lund (LiL). LiL tilldelas medel från särskilt 
avsatta fakultetsmedel. Diskussion kring vilken nytta LTH har av LiL. Vad vill LTH med lä-
kemedelsinriktningen? Vilka gemensamma aktiviteter finns inom läkemedesområdet? Ordfö-
randen kontaktar Marie Wahlgren för att diskutera detta. Reine Wallenberg fick i uppdrag 
att kontakta Ulf Ellervik och Ulf Nilsson på organisk kemi. 

 
 Bilaga § 16: Budgetäskande 

 
Beslut: Nämnden tillstyrker budgetäskandena vad gäller Membranportalen och Livs- 

och läkemedelsportalen.  
 
  

§ 17 MEDDELANDE 
 

Rektorns meddelanden.  
Donationskampanj. 
Färs och Frosta – pris för bästa avhandling. 

 
Bilaga § 17:  Rektorns meddelanden 
 

 
§ 18  ÖVRIGT 

 
Nästa sammanträde i FN2- 17 mars kl 13.15-15. 
 
 

§ 19 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 
 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

Forskn ingsnämnd 2 

 

 
 
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  ej § 9E 
Karolina Johansson, doktorand 
Erik Börjesson, doktorand 

 
 Närvarande suppleanter 
 Fredrik Nielsen, doktorand 
 

Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 

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

 
 

§ 2  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes men besöket från LU Innovat-
ion Systems senareläggs till mars-mötet. Flera uppdrag från rektor har 
tillkommit och tas upp under punkt 9 på dagordningen. 

 
 

§ 3 NYA STUDENTREPRESENTANTER I FN2 
 

FN2 har två nya studentrepresentanter från årsskiftet – Erik Börjesson (ordinarie) och Fred-
rik Nielsen (suppleant). 
 

 
§ 4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 

 
Punkten om ’Förslag till Guidelines vad gäller avhandlingens måluppfyllelse’ tas upp på nästa 
sammanträde. 
 
Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
Bilaga § 4:  Protokoll FN2, 2013-11-18 
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§ 5 MEDDELANDE 

 
Rektorns meddelanden.  

 
Forskningsportaler uppmanas att lämna in budgetäskande för 2014 senast 2014-01-31. 
Ärendet kommer upp på nästa sammanträde i FN2. 
 
En lista över LU Innovation Systems aktiviteter våren 2014 delades ut. 
 
Bilaga § 5A:  Rektorns meddelanden 
Bilaga § 5B:  LU Innovation Systems aktiviteter 
 
 

§ 6 DELEGATIONSBESLUT 
 

Diskussion om jäv i betygsnämnd avseende huvudhandledarskap/handledarskaps relationer 
med huvudhandledare/handledare. Diskussion behöver föras med de andra forskningsnämn-
derna. 

 
Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärende (med dnr LTH 

2013/1870, LTH 2013/1923, LTH 2013/1950, LTH 2013/2211, 
LTH 2013/2251, LTH 2013/2310, LTH 2013/2340, och LTH 
2013/2423) läggs ad acta.  

  
Bilaga § 6:  Disputationsärenden 
 

 
§ 7 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 
 Ordföranden informerade kort från senaste mötet med Forskningsberedingen. 
 
 
§ 8 ÅRSRAPPORTSMALL OCH TIDPLAN 
 

 Mall till årsrapport och tidplan har tagits fram av Christina Åkerman.  
 
 Inga synpunkter på frågorna i årsrapporten. Nämnden förutsätter att statistik tas fram 

centralt. 
 
  

§ 9 REKTORSUPPDRAG 
 
 Uppdrag från LTH:s rektor till forskningsnämnderna. 
 

a) Flytt av forskningsmedel 
Det kan bli problem för kvarvarande doktorander, men nämnden ser inga problem för 
den enskilde forskaren. Nämnden jämförde med flytt inom Sverige och konstaterade att 
ofta, men inte alltid, följer projekten med forskaren. Ofta används medlen till doktoran- 
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Forts. § 9 
 
der eller postdocs. Då kan, om doktorand/postdoc så önskar, projekten rent faktiskt 
flyttas. Om projekten ligger kvar förväntas forskaren, utifrån sin nya anställning, delta i 
slutförandet vid sin gamla institution. 
 

b) Forskarskola ESS och MaxIV 
Nämnden undrade över kopplingen och eventuellt överlapp mellan den föreslagna fors-
karskolan och den befintliga forskarskolan Admire (www.admire.lu.se).     

 
c) LiL, FLÄK och MoReLife 

Nämnden frågade sig vilka samprojekt LTH stöder och hur LTH ska prioritera bland 
dessa. Viss tveksamhet fanns i nämnden när endast ett fåtal samprojekt skulle tas ställ-
ning till. 
 
Vag gäller LiL fördes diskussion kring hur LTH vill satsa på läkemedelsområdet.  
 
Vad gäller FLÄK så sker finansieringen med in-kind-medel och nämnden är positiv till 
projektet. 
 
Nämnden är i grunden positivt inställd till samarbetena med de närliggande fakulteterna 
och vad gäller MoReLife så har immunteknologi en positiv inställning till detta projekt. 
MoReLife har utrustning och know-how. Användarna betalar för förbrukningsmaterial. 
Nämnden såg en risk om LTH inte finansierar samprojektet så flyttas eventuellt kostna-
den någon annanstans och att man då riskerar att nagga på kvaliteten. 
Nämnden kunde inte besvara om andra LTH-institutioner har nytta av MoReLife. Mer 
information efterfrågades på denna punkt. 

 
d) Utlysning av medel till yngre forskare 

Viktigt att man tar hänsyn till skillnaderna mellan små och stora institutioner när medel 
till yngre forskare delas ut.  
I nämnden finns uppfattningen att det skulle vara lättare att bedöma ansökningar om 
det är personer och inte forskningsområden som ska rangordnas. 
Diskussion om att rangordna ansökningar utifrån ’Strategiskt viktigaste område för 
LTH och för institutionen’ när det inte finns några strategiska områden i LTH:s strate-
giska plan – endast de nya anläggningarna ESS och Max IV. Viktigt blir därigenom hur 
de egna organisationerna beskriver sina strategier och stödjer ansökningarna. 

  
e) Utlysning av infrastrukturmedel 

Viktigt att anläggning/instrument hålls tillgänglig för en större krets än institutionen. 
Önskemål att LTH hjälper till med informationsspridningen. Nämnden är orolig för 
konsekvenserna av nedprioriteringen av elektronmikroskopin men stöder möjligheten av 
att man stöder gemensamma satsningar.  

 
 Bilaga § 9: Uppdrag 
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§ 10  ÖVRIGT 
 
Eva Nordberg Karlsson rapporterade från kommittén för utbildning på forskarnivå om bland 
annat strategiska dokument för forskarutbildningen och alumniinventering. 
 
Observera att nästa sammanträde är på en onsdag - 12 februari kl 13.15-15. 
 
 

§ 11 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 
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Livs‐ och läkemedelsportalen  ‐  planerade aktiviteter under 2014 
 
Seminariehalvdag preliminärt 23/4 –14  
 

‐ Ämnen: FoodKic/Horizon 2020/Livs‐ och läkemedelsportalen 
‐ Syfte: Livs‐ och läkemedelsportalen skall: ”Verka för nya samarbetsmöjligheter inom 

universitetet…….för att generera högkvalitativ forsknings, innovationer och nya företag”. För att 
uppnå detta har bestämts att arrangera en halvdag med presentationer, fika och mingellunch 
under våren. Samtliga forskargrupper knutna till portalen bjuds in men även andra potentiellt 
intresserade forskargrupper som exempelvis; Reglerteknik, IT, ”Miljö”, ”Logistik”, etc. 

‐ Omfattning: Förväntat deltagarantal ~ 45 personer 
‐ Preliminärt program: 

o Presentation av Livs‐ och läkemedelsportalen (CR) 
o Presentation av Portalverksamheten generellt inom LTH samt specifikt om Innovationsportalen (vicerektor 

Annika Olsson)  
o 30 min. Presentation av lyckade samverkansansökningar/pågående projekt: 

 InVeg – Tvärlivs (Yvonne Granfeldt)  
 Minskat matsvinn med hjälp av intelligenta logistik‐ och förpackningssystem (Malin Göranssson 

Förpackningslogistik) 
o Information från ”Forskningsservice” – Vilka utlysningar är aktuella för området ”Livsmedel” under de närmsta 

2 åren? (Lämplig person från Forskningsservice) 
o Allmän presentation av Food‐KIC (Håkan Jönsson) 
o Samtliga ansvariga för respektive BOA´s bjuds in för en kort presentation av pågående och planerade aktiviteter 

(ca 15 minuter per BOA) (representanter för ”Näringslära”, etc.) 
o Företagsrepresentant inom Food‐KIC. Företagens roll? Hur involveras Livsmedels Sverige?  (TBA) 
o Presentation av LU Innovations verksamhet med fokus på ”Livsmedel” (Helena Ljusberg) 
o Information om AIM‐Day (10 min, presenteras av X? HL?) 
o Sammanfattning/nästa steg  

 
Seminariehalvdag preliminärt oktober ‐14 
 

‐ Ämnen: Huvudsakligen samma som vid vårmötet. 
‐ Syfte: Samma som vid föregående möte. Är tänkt att fungera som en uppföljning och uppdatering 

av statusen sedan föregående halvdagsseminarium. Har det tagits några initiativ sedan föregående 
seminariehalvdag? Berätta om eventuella nya möjligheter att söka forkningsmedel, lyckade projekt‐ 
och projektansökningar av främst karaktären samverkansprojekt  

 
Fortsatt utgivning av portalens nyhetsbrev (3‐4 gånger per år) 
 
Uppdatering av Portalens hemsida (löpande samt ny design) 
  
 



Aktivitet

Kostnad 

(tkr)

Adm kostn 

(24,26%)

Lokalkostn 

(26,44%)

Nya samarbetsmöjligheter

Seminariedagar "Vår" (förberedelser, möteslokal, förplägnad, etc.) 25 6 7

Seminariedagar "Höst" (förberedelser, möteslokal, förplägnad, etc.) 25 6 7

Summa: 50 12 13

Totalkostnad: 75 tkr

 

Budget "livs‐ och läkemedelsportalen" 2014





Membranportalen 
Ansökan om bidrag 2014 
Ann-Sofi Jönsson 
Inst f kemiteknik 
ann-sofi.jonsson@chemeng.lth.se 

 
 
Under 2014 behöver vi: 

 Tekniskt och administrativt stöd för uppdatering av 
membranportalens hemsida så att informationen kan hållas 
aktuell (4 timmar per månad). 

20 000 SEK

 Stöd vid arrangerandet av ett speed networking event 
(organisation, lokalhyra och förtäring).  

10 000 SEK

 Stöd i samband med konferensen ”15th Nordic Filtration 
Symposium” (organisation, lokalhyra och förtäring). 

50 000 SEK

Summa 80 000 SEK

 
 

Motivering 
 
Membranportalens hemsida är vårt ansikte utåt och en viktig kommunikationskanal. 
En förutsättning för att den ska fungera som nod i vårt membrannätverk är att vi har 
möjlighet att hålla informationen på hemsidan aktuell.  
 
Speed networking är ett nytt och spännande koncept att sammanföra forskare med 
olika bakgrund, men med membran som gemensam nämnare. Vi vill gärna få möjlighet 
att prova detta sätt att expandera membranportalens nätverk internt inom LTH och 
Lunds universitet.  
 
Konferenser är en mötesplats för forskare som samtidigt sätter arrangören på kartan. 
Lunds universitet har fått förtroendet att arrangera 15th Nordic Filtration Symposium 
2014. Vi tänkte utnyttja detta tillfälle och arrangera en endags förkonferens, 
"Networking Young Membraines", där vi vänder oss till unga forskare som i 
Membranportalens regi ska ges möjlighet att träffa varandra, men också få tillfälle att 
träffa, och knyta kontakter, med företag verksamma inom membranområdet.  
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ANMÄLNINGAR 
 
Angående donationsmedel till universiteten. 
Planen är att LU skall försöka få in 3 miljarder i sin donationskampanj i 
anslutning till 350-årsjubileet. 
Följande presnterade av TT med universiteten som källa. 
Göteborgs universitet räknar med att privata donationer år 2013 utgör åtta procent 
av de totala intäkterna på 5,6 miljarder kronor. Lunds universitet fick år 2012 in 
runt 700 miljoner kronor i privata medel, donationspengar. Det utgör tio procent 
av de totala intäkterna på sju miljarder kronor. Karolinska institutet tog år 2013 in 
82,2 miljoner kronor från donationer, runt 1,5 procent av de totala intäkterna. 
Kungliga Tekniska Högskolan beräknar att intäkterna från privata donatorer utgör 
runt 14 procent av de samlade intäkterna på 3,9 miljarder kronor. 
Siffrorna är inte helt jämförbara då universiteten definierar och räknar donationer 
på olika sätt.  

Varsel vid Perstorp AB 
Perstorpskoncernen introducera en ny affärsmodell, samtidigt ska 
inköpsbesparingar och effektivseringar i produktionen genomföras vilket kommer 
att leda till övertalighet i personalen. I ett pressmeddelande skriver företaget att 
111 medarbetare av koncernens totalt 1500 anställda måste bort. 62 av de berörda 
finns i Sverige. 33 i Perstorp och 29 i Stenungsund Den bakomliggande orsaken 
till den förestående förändringen uppges vara försämrad lönsamhet under de 
senaste åren. Den nya affärsmodell som nu införs kommer att byggas på en mer 
kundorienterad organisation som kommer att vara uppdelad i två områden.  
-Den ena är mer riktad mot försäljning av standardprodukter och den andra 
handlar om specialinriktade produkter där priset inte är det avgörande utan att vi 
levererar kunskap och service och arbetar interaktivt med kunderna, säger Jan 
Secher, VD och koncernchef för Perstorp AB sedan september i fjol. 
Förhandlingar gällande varslet har inletts med fackföreningarna Ledarna, Unionen 
och Akademikerna. 

Idrottsvetenskap i Malmö 
I samarbete med Annehem och Grontmij ska danska Arkitema formge en ny 
fakultet för idrottsvetenskap i Västra Hamnen, Malmö. Projektet omfattar cirka 4 
700 kvadratmeter nya undervisningslokaler multihall, gym och kontor. 
Dessutom får Lunds universitet en liten forskningsavdelning i byggnaden. - Den 
arkitektoniska uttrycket kommer att kombinera det gamla med det nya och skapa 
en lärande miljö med hög arkitektonisk och funktionell kvalitet, säger Kasper 
Lorentzen, som är konkurrensdirektör på Arkitema. Arkitemas vision är att skapa 
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funktionella och flexibla miljö för studenter, lärare och forskare, så det finns gott 
om plats för både idrott och forskning. Projektet är en del i en större plan för 
stadsutveckling, som innehåller både institutioner, skolor och bostäder, och under 
de närmaste åren kommer att utvecklas ytterligare. De nya anläggningarna 
kommer att stå klara 2016 
 
Havsresan genomförs i år i Kristianstad (annonseras genom Havsportalen; 
Kontaktpersoner vid LU: Kjell Johansson och Peter Johnsson, teknisk geologi, 
LTH)) 
Havsresan är ett kunskapsprojekt på Lunds universitet som firar 25-årsjubileum 
och i år har projektet utsett Kristianstad till värdkommun. Under hela året ska 
kunskapen om havets värden stärkas. 
Drygt 60 personer deltog uppstartsmöte 27/1 på Naturum, alltifrån folk från 
kommunen, länsstyrelsen, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad till folk 
från Naturskyddsföreningen, Nordöstra Skånes fågelklubb, Vattenrikets vänner 
och Åhus maritima sällskap. - Det är helt fantastiskt med ett sådant intresse och 
en sådan uppslutning kring detta. Det finns alla förutsättningar att det blir något 
bra av det här, säger Ebba Trolle på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Vad 
handlade mötet om? - Mest om att knyta kontakter och få ansikten på folk. Det 
som händer nu är att alla snackar ihop sig om vad de ska göra. Vad handlar 
Havsresan om? - Den handlar om att öka kunskapen om havet och vad som finns 
under ytan. Vi vill att gemene man också ska få upp ögonen för havet och 
havet11s värden, för vi tror att ju mer man kan och känner till om det desto mer 
uppskattar man det. Då ökar också viljan att ta hand om det på ett bra sätt och 
havet är viktigt för kommunen. Vad händer under Havsresan? - Det är ett koncept 
med vissa givna ramar, bland annat ett tiotal föreläsningar med anknytning till 
havet. Sedan är det alltid en fältvecka då dykare samlas ideellt och dyker utanför 
kusten. Havets dag i augusti är en publik dag då man berättar om resultatet av 
dykningarna. Nu har vi precis börjat så vi har allt det roliga framför oss. 
26 maj till 1 juni: Fältvecka 
30 augusti: Havets dag i Åhus. 

 

Riksdagen har beslutat att tillåta universitet och högskolor att införa en 
separat antagningskvot för betalande utländska studenter. 
Studentorganisationer har varit kritiska mot detta och menar att det  urholkar 
principen om att studenter med bäst meriter får en plats. 
Sedan år 2011 har antalet internationella studenter som kommer till Sverige från 
länder utanför EU minskat. För två år sedan valde 7600 internationella studenter 
att plugga i Sverige. Men det är en siffra som sjunkit drastiskt. I fjol var 
motsvarande siffra endast 1700 studenter. Regeringen införde under höstterminen 
2011 avgiftsbelagda studier vid svensk högre utbildning för internationella 
studenter från länder utanför EU och EES. Motivet var att höja kvalitén i den 
svenska högre utbildningen och öka attraktiviteten att studera i Sverige. (ur 
Lundagård) 
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ULYSNINGAR OCH SEMINARIER 
 
Wallenberg Academy Fellows 
Det saknas externa kandidater från fakulteterna frö nominering till Wallenberg 
Academy Fellows. senast fredag den 31 januari kl 9.00. 
4 kandidater har inkommit varav en inom LTH:s område. 
 
Nytt kopieringsavtal 
Den 1 januari 2014 trädde ett nytt kopieringsavtal i kraft. Avtalet gäller mellan 
samtliga högskolor och universitet i Sverige och Bonus Copyright Access 
(tidigare Bonus Presskopia) och innehåller en rad nyheter. Bland annat omfattar 
det nya avtalet såväl studenter som lärare och avtalet ger även utökade 
möjligheter till att kopiera och dela material digitalt för undervisning. Lärare och 
studenter får kopiera och dela från såväl svenska som utländska offentliggjorda 
verk men avtalet ger däremot inte rätt att kopiera (ladda ner, spela in, etc.) rörlig 
bild och inspelade verk. Är det så att högskolan eller universitetet behöver kopiera 
eller dela upphovsrättsligt skyddat material utöver vad som tillåts enligt avtalet får 
tillstånd sökas hos den som har upphovsrätt till materialet.  
 
För mer ingående information om avtalet och dess villkor, se: 
http://www5.lu.se/anstaelld/foer-mitt-arbete/juridik/upphovsraett-publicering-
och-kopiering och 
http://www.bonuspresskopia.se/pages/HogskolorUniversitet 
 
 
Teknologkårens IF LTH uppflyttad till div 6 
Teknologkårens IF LTH nådde kvalplats till division 6 ifjor men lyckades inte ta 
sig vidare efter förlust mot Ljungbyheds IF med totalt 6-1. 
Nu får laget glädjande nyheter och en plats i division 6 mellersta. Detta efter att 
Trollenäs IF flyttats upp till division 5 efter att Håkanstorp dragit sig ur seriespel.  
�Jimmy Björk tar över som tränare för Teknologkåren, som i år även kommer att 
starta ett b-lag. 
 
Välkomna till Medicinteknik i Skåne 2014  
Med konferensen Medicinteknik i Skåne vill vi ge deltagarna möjligheter att 
skapa kontaktytor och få kunskap om medicinteknisk forskning och utveckling i 
regionen. Konferensen riktar sig till aktörer inom akademi, sjukvård samt företag. 
Konferensen syftar även till en ökad förståelse för dessa olika aktörers 
problemställningar samt utbyte av idéer. Arrangörer för Medicinteknik i Skåne är 
Medicinteknikportalen LABIB, Lunds Universitet samt Region Skåne. 
Medicinteknik i Skåne anordnas för första gången i detta format den 13:e mars 
2014. Konferensen är indelad i tre fokusområden, Cancer, Hjärta/Kärl/Lunga samt 
Åldrande befolkning där inbjudna talare kommer att föreläsa. Speciellt inbjuden 
plenarföreläsare är Anders Ekholm, vice VD på Institutet för Framtidsstudier. 
Under sin tid som analyschef på Socialdepartementet presenterade han en 
uppmärksammad rapport om utmaningarna för framtidens vård och omsorg. 
Konferensen anordnas i aulan på Skånes Universitetssjukhus i Lund, med poster-
presentationer i anslutning till denna. Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt. 
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Skånes energiting 2014 10 juni, Slagthuset Malmö 
Välkommen till Skånes Energiting 2014. 
Skånes Energiting är en dynamisk mötesplats. Här bemöts både stora och små 
frågor inom förnybar energi och energieffektivisering.  

 
EURAXESS ROAD SHOW BESÖKER LU 
EURAXESS är en EU finansierad verksamhet som verkar för att främja 
forskarrörligheten i Europa. Vinnova leder EURAXESS’ verksamhet i Sverige 
och Lunds universitet är en av EURAXESS  ”contact points” i Europa. 
Den 12 /3 2014 kommer EURAXESS Road Show att genomföras i Lund. 
Studenter, doktorander, forskare och administratörer som arbetar med 
internationell mobilitet är välkomna! Mellan 10.00-16.00 kommer det anordnas 
olika seminarier, presentationer och informationstillfällen, i och omkring 
Universitetshuset, som kommer ge besökarna möjlighet att lära sig mer om 
EURAXESS och den service de erbjuder. 
EURAXESS arbetar för ”Researchers in motion” och deras Road Show kommer 
att genomföras vid 31 universitet i 22 länder i Europa varav Lunds universitet är 
det enda lärosätet i Sverige. Evenemanget planeras av Vinnova i Stockolm via 
 IRSO ( International Researchers & Scholars Office). Även LU:s verksamheter 
inom forskningsservice, HR certifiering, karriärcoachning, m.m. kommer att vara 
delaktiga. 
 
Jesperspex Ataturk 6/2 kl 19.30 
 
Elektronikens underbara värld - var kommer vi ifrån och vart är vi på väg? 
Forskarlunch på Ideon i samarbete med Lunds Tekniska Högskola vid 
Lunds universitet. 
Elektronik finns idag överallt och påverkar i stort sätt allt vi gör och företar oss. 
På arbetet, fritiden och semestern. Våra liv är idag på olika sätt "styrda" av 
datorer, elektronik och olika former av kommunikation - samtidigt som 
elektroniken blivit "osynlig"! Elektroniken, och därmed samhället, har förändrats 
enormt sedan den första transistorn kom år 1947. Idag kan en enda processorer 
innehålla flera miljarder transistorer! Nu tar elektroniken ännu ett steg in i 
kroppen - vad sker exempelvis inom Brain Machine Interfaces? 
Välkommen till årets första forskarlunch, där vi får lyssna på Viktor Öwall, 
professor i Elektronikkonstruktion vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds 
universitet. 
 
Nominera ett examensarbete till Lilla Polhemspriset 2014 
Lilla Polhemspriset delas ut årligen till bästa examensarbete på 
civilingenjörsutbildningarna vid svenskt universitet eller svensk högskola.  
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VECKA  v. 6-9 

 
V.6 

 3/2 
Stabsmöte 8.30-10 
Presidium med beslutsmöte (10-12) 
 

 4/2 
Högskolepedagofiak konfens 
Möte Cirscle 
 

 5/2 
Resa till Leiden (AM) 
 

 6/2 
Möte mentorprogram 
Jesperspex 
 

 7/2 
 

v. 7 
 10/2 

Stabsmöte 9-10 
Presidium med beslutsmöte (10-12) 
Arbgrpmöte MMW 
Prefektråd 
 

 11/2 
Möte fakdekaner 
 

 12/2 
Kvalitets- och budgetdialog 
Nordtekmöte -video 
 

 13/2 
Inspirationsfrukost LUIS 
Nordtek? 
Norra Alliansen 
RLR 
 

 14/2 
 

v.8 (Februarilov i ungdomsskolan) 
 17/2 

Stabsmöte inställt 
Presidium inställt 
AAx och FP resa hela veckan; AM resa 17-19/2 
Branschdagar V-sektionen 
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Percy Barnevik på besök 
 

 18/2 
 

 19/2 
 

 20/2 
 

 21/2 
 

V. 9 
 24/2 

Stabsmöte 9-10 
Presidium med beslutsmöte (10-12) 
Prefektråd 
 

 25/2 
CESAER Berlin AAx 
 

 26/2 
CESAER Berlin AAx 
 

 27/2 
FoB 
UBB 
RLR 
Forskarlunch Ideon (Viktor Öwall) 
 

 28/2 
Möte Per E 
Livsmedelsakademin 
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