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$ 164 MOTETS OPPNANDE
Erik Swietlicki hälsade ledamötema välkomna och inledde sammanträdet då ordlorande Viktor
Öwall meddelat florhinder att delta.

$ 165 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Daniel Johansson att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.

$ 166 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Erik Swietlicki lägger till en punkt under övriga meddelanden, $ 170, gällande en remiss från
Universitetsbiblioteket.
Beslut: Nämndenfastställerdärefterdagordningen.

$ 167 r'ÖnecÁ.pNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-31
En fråga kom upp gällande motiveringarna till besluten av de strategiska äskandena och
infrastrukturansökningarna. Erik Swietlicki meddelar att han håller på att arbete med dessa.
Beslut: Protokollet lades därefter ad acta.
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$ 168 ERHÅLLANDE AV STARTBIDRAG FÖR PROFESSORER VID LTH
Föredragande: Jacob Branting Bilagor $ 168a-b

Jacob var inbjuden till mötet lor att informera om foreslagna uppdateringar gällande

riktlinjerna for erhållande av startbidrag flor professorer vid LTH. LTH rektor har meddelat att

innan nytt beslut tas ska institutionerna, forskningsnämnden och rekryteringsnämnden ges

möjlighet att lämna synpunkter. Deadline flor detta är 2018-12-13. Jacob informerade om de

2 synpunkter som hittills inkommit från prefekter och därefter diskuterade nämnden olika
frågeställningar.

Beslut Nämnden beslutade att anta det forslag som finns och har tagit hänsyn till
inkomna kommentarer.

$ 169 FÖRSLAG TILL PROCESS FÖR REKRYTERING AV LEDAMÖTER TILL FN M FL
Föredragande: Jacob Branting Bilaga $ 169

Mandatperioden ftir ledamöter i bl a FN går ut den 30 april2019 varfor det är dags att utse

nya ledamöter flor den kommande mandatperioden. Jacob informerade om att LTHs rektor
gett honom i uppdrag att skriva ned en process flor detta. Mail ska skickat ut till institutionerna
inom kort med anmodan att komma in med forslag på personer som är intresserade och

lämpliga flor uppdraget. Nämnden diskuterade underlaget for processen.

Beslut: Nämnden har inget att invända mot denna processbeskrivning.

$ 170 MEDDELANDEN/INFORMATION
a) Nomineringar till Hedersdoktorer LTH 2019

Föredragande: Erik Serrano
Arbetsgruppens har haft ett lorsta möte. 17 nomineringar har inkommit med många

bra kandidater. Arbetsgruppen har begärt in flordjupade beskrivningar for 5 kandidater

Slutliga kandidater ska presenteras for SLTH på styrelsemötet den 14 december.

b) Uppföljning Temadag FN/FUN I8l I I 3

Föredragande : Erik Swietlicki
Erik gjorde en kort sammanfattning från temadagen med FIIN. Minnesanteckningar

från mötet kommer att skickas ut.
Mötet diskuterade sedan bl a kring forskarskolor - Agenda 2030 och de 2 nya
doktorandtjänster som LTH ska få utlysa. Det belystes bl a frågor kring flordelning av

f,rnansiering och samarbete mellan institutioner.

Tas upp igen på nämndens möte den 12 december. Ledamöterna
uppmanas att komma väl forberedda till diskussionen om LTHs process

for rekrytering av de 2 nya doktorandtjänsterna.

Beslut
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c) FNs sammantrdden våren 2019
Föredragande: Erik Swietlicki
Mötet fastlade vårens sammanträdestider till :

23 jantan,21 februan,27 mars,24 apnl,15 maj och 12 juni

d) Ovriga meddelanden
Föredragande: Erik Swietlicki
Internremissen från Universitetsbiblioteket - "Översyn av uppdragen lor
Universitetsbiblioteket och Biblioteksstyrelsen vid Lunds universitet" skall vara
inskickad i morgon den29 nov. Mer information om remissen kommer att ges på
nästa möte.

$ 171 EKONOMT
Föredragande : Nils-Arne Nilsson
Nils-Arne informerade om att det i går var sista dagen for att lämna in budgetarna och att
arbete pågår med forberedelser inlor styrelsemötet i december.

En fråga diskuterades gällande LU rektors beslut av det universitetsgemensamma stödet till
utnämnda WAF från och med utlysningen 2019.

S t72 ÖvBRsvN AV "PRINCIPER r'Ön r'ÖnoELNING AV LTHs STRATEGISKA MEDEL
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga ç 172

Nämnden gick igenom de ändringar och fortydliganden som Erik Swietlicki gjort i
dokumentet och diskussioner kom upp kring ytterligare forslag och betydelsen av tydliga
motiveringar i besluten.

Beslut Erik uppdaterar dokumentet och stämmer av med LTHs rektor inlor nytt forslag
som tas upp på nämndens nästa möte den 12 december flor godkännande inflor
SLTHs styrelsemöte i december.

$ 173 VERKSAMHETSPLAN FÖR FN
Föredragande : Erik Swietlicki

Bilagor $ 173 a-b

Mötet gick igenom status ftir de olika aktiviteterna. Ett florslag till VP 2019 ska tas fram till
nämndens nästa möte den 12 december lor att sedan kunna fastställas under året och
presenteras for LTHs ledning.

Beslut: Ledamötema uppmanas att komma in med florslag till prioriteringar i VP lor 2019
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$ 174 STRATEGISKA VIKTIGA FR,Ä,GOR OCH DISKUSSIONER FÖR FN

Föredragande : Erik Swietlicki

Beslut Erik uppmanar ledamöterna att inkomma med idéer till kommande möte den l2
december med strategiskt viktiga frågor att diskutera.

$ 175 FORSKNINGSKOORDINATOR
a) Diverse aktuell information

Föredragande: Johanna Generosi Bilaga $ 175 a

Johanna Generosi informerar om priser och utmärkelser relevanta flor LTH. En lista,

uppdaterad i oktober, ligger i box och kan spridas till alla prefekter. Johanna nämner

specifikt 5 priser som kan vara intressanta for FN att diskutera: Volvo EnvironmentPnze,
Tage Erlanders Gästprofessur, Bertebos pris, The Mohn prize och Stockholm Vy'ater pnze.

Mer information om dessa priser finns i bilagan. Johanna informerar även om Lunds

universitets interna prioriteringsprocess for Vinnovas utlysning om Kompetenscentrum

2020. Totalt 5 florslag till kompetenscentrum med huvudsökande från LU har prioriterats
och har möjligheten att skicka en ansökan. Samtliga projekt är från LTH. I ett

kompetenscentrum ska man bedriva behovsmotiverad excellent forskning i samverkan.

Finansieringen av ett kompetenscentrum ska vara tredelad mellan Vinnova,
universitetlhögskola/institut och näringsliv/offentlig sektor. Vinnovas del kan årligen
uppgå till max 4 Mkr (år 1), max 8 Mkr (år 2-5),max 10 Mkr (år 6-8), max 5 Mkr (år 9-

10). Stödet beviljas i 5 år och eventuellt i ytterligare 5 år efter en utvärderingsprocess.
Totalt kommer 8 KC att beviljas. LU kommer att samfinansiera beviljade prioriterade
kompetenscentra centralt med 0,5 mnkr per år under forutsättning att fakultet
samfinansierur I mnkr per år.

b) Ar b e t s upp gift e r fa r fo r s lcni n g s ko o r di nat o r e r
Föredragande: Erik Swietlicki
Det är beviljat en ny forskningskoordinatortjänst (utöver Johanna Generosi) med 50Yo i
budgeten flor 2019. Denna ska delas mellan vicerektor for forskning och vicerektor flor

samverkan och innovation.

$ 176 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki
a) Oversyn av LTHs fardelning av fakultetsmedel þr forslcrting

Erik Swietlicki, Viktor Öwall och Nils-Arne Nilsson ska inom kort ta fram ett underlag

for det fortsatta arbetet med genomgång av det ekonomiska underlaget. Ett forslag finns
om att diskutera fakultetsmedlen med N-fak. Under våren kommer eventuellt en

arbetsgrupp att tillsättas.

b) Kartlr)ggning av hur forslntingen vid LTH dr kopplad till de stora samhdllsutmaningarna
Erik ger en kort status av arbetsgruppens arbete. Ska bl a göra ett "inspirationsbesök" till
Chalmers i Göteborg den 29 november. Projektet ska ge en delrapport vid nästa möte den

12 december.
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$ 178 OVRTGT

$ 179 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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