
LuNDS UNIVERSITET
Lu nds Tekniska Höqskola

LTH FoRSKNINcSNÄvNo

Ledamöter
Viktor Öwall
Catharina Sternudd
Charlotta Johnsson
Erik Serrano
Erik Swietlicki
Eva Nordberg Karlsson
Karl-Erik Arzên
Per Tunestål
Victor Millnert

Standigt adjungerade
Karin Assarsson

Ovriga närvarande:
Karolina Isaksson
Margareta Forsberg

Frånvarande:
Hanna Isaksson
Marcus Bäcklund
David Kinsella
Veronica Gummesson

PROTOKOLL

20r8-03-07

rektor, ordlorande
universitetslektor
universitetslektor, vice rektor lor samverkan och innovation
professor
professor, vicerektor for forskning, vice ordflorande
professor
professor
professor
studentrepresentant

ekonom

ekonomichef
fakultetsadministratör, protokoll forare

universitetslektor
studentrepresentant
studentrepresentant
Tf kanslichef, ständigt adjungerad

1 (5)

$ 31 MOTETS OPPNANDE
Viktor Öwall hälsar ledamöterna välkomna.

S 32 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Victor Millnert att tillsammans med mötets ordlorande

justera dagens protokoll.

S 33 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

$ 34 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-14
Beslut: Protokollet lades ad acta.

$ 35 MEDDELANDEN/TNFORMATION
Föredragande : Erik Swietlicki

a) Vinnova kompetenscenter 2018/2019 Bilaga $ 35 a
Erik Swietlicki informerar om att LUs hanteringsordning med tidplan for Vinnovas utlysning
av Kompetenscentrum 2020 nu har kommit och är utskickad till prefekterna. Utlysning
öppnas i april och sista ansökningsdag är januari2019. Prioriteringsprocessen kommer att ske
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genom 3 faser. I den forsta fasen är ett informationsdokument utsänt inklusive en blankett

(Letter of Intent) som ska follas i av alla som vill gå vidare i ansökningsprocessen.

Blanketten ska skickas till Johanna Generosi senast den23 mars kl 13:00. Den 28 mars

kommer en arbetsgrupp att prioritera ett antal (8-10) projekt/kompetenscentrum som går

vidare till den andra fasen. Viktor Öwall sitter med i denna arbetsgrupp.

Den25 april kommer Vinnova till LU for ett informationsmöte, (samma dag som FN också

har möte). Det ska vara bestämt lore sommaren vilka 5 som går vidare till den tredje fasen.

Diskussion av inkomna ansökningar ska göras vid FNs nästa möte den 28 mars.

b) Bedömning av startbidragþr professorer
Erik Swietlicki gav en kort tillbakablick på de tre fall som nämnden beslutat att

rekommendera rektor LTH att erbjuda startbidrag. För den fiärde ansökan om startbidrag

f,rnns det nu fastställt en kravprofil och institutionen har getts möjlighet att komma in med en

kompletterande motivering och grad av nytänkande.
Ärendet tas upp på nämndens nästa möte den 28 mars.

c) Utly sning av univers ite ts ge mensamma me de I fAr forsknings infrastruhur
Erik Swietlicki informerade om att utlysning av medel till lokal infrastruktur 2018 är gjord av

den universitetsgemensarnma forskningsnämnden och skickades ut till prefekterna den l6
februari. Utlysningen är i stort sett lik lorra årets och ca 20 mnkr delas ut. Sista dag lor
ansökan är den 13 april kl 17:00. Beslut om tilldelning tas av LU rektor efter beredning i
forskningsnämnden, (där Erik Swietlicki ingår).

d) Hedersdoktor LTH 2018 - uppdaterad policy och process Bilagor $ 35d 1-3

Erik Serrano informerade om att den uppdaterade policyn skickades vidare till SLTH 18022I
Efter det har vi ffitt återkoppling med synpunkter från styrelseordforande Charlotta Falvin
samt från lärarrepresentanterna i SLTH. Nämnden diskuterade kring de inkomna
synpunkterna. Förslaget till beslut ska presenteras på LTH styrelsemöte den 1l april.

Beslut: Arbetsgruppen återkommer med uppdaterat lorslag till nämndens nästa möte.

e) \4|ASP-AI (LVallenberg Autonomous Systems and Software Program - Artificial Intelligence)
Karl-Erik Ãrzên, informerade bl a om att WASP ñtt ytterligare en miljard öronmärkt åt AI.
Medlen är uppdelade i två delar; WASP-AI-MATH, (Mathematical foundation of AI) och

WASP-AVMLX (Machine Learning, Deep Learning and Explainable AI). Karl-Erik är

ansvarig lor WASP-AS (Autonomous Systems and Software). Viktor Öwall är representant

for LU i styrelsen. Nya rekryteringar ska göras av; Wallenberg Distinguished Chairs in AI,
WASP Professorships in AI, industridoktorandtjänster, universitetsdoktorandprojekf inom

AI/MLX, universitetsdoktorandtjänster inom AI/MATH samt gästforskarprogram

Viktor Öwall informerar om att Vinnova gör en utredning som de fått av regeringskansliet
gällande AI och Sverige och ska vara färdig i slutet av april.
Viktor ska skicka ut delrapporten till nämnden.
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Viktor informerar vidare från mötet med Alva Laval och floreläsningen "Science and
innovation talk". Det diskuterades där bl a kring frågan hur man kan analysera stora
datamängder och satsningen inom AI.

fl TREESEARCH
Eva Nordberg Karlsson informerade om att LU ska lämna in en ansökan i mitten av mars fiir
att bli core-partner i Treesearch, en plattform for samarbete kring grundforskning och
kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från
skogsråvara. Eva berättade kort om hanteringsordningen for ansökan. Josefin Ahlqvist på FSI
tar emot material fram till den 12 mars.
Nämnden önskar Ë ta del av ansökningen när den är inskickad.

g) Rektor informerar
Avdelningen flor Kommunikation och samverkan håller på att sammanställa materialet for
LTHs externa forskningskommunikation. Varje nyckelområde ska ha en egen text och denna
håller på att färdigställas. Mötet diskuterade kort kring upplägget.
Efter att Viktor gått igenom texterna ska de skickas ut till nämnden lor kommentarer.

h) Ovriga meddelanden Bilaga g 35 h
Erik Swietlicki informerade kort om LUs universitetsgemensamma forskningsnämnds
verksamhet splan 20 17 -20 | 9

Bilaga $ 36

Karin informerade om bokslut20lT-12-31 lor LU och LTH, myndighetskapital, resultaträkning
LTH forskning, bidragsinkomster for LTH som 2017 uppgick till totalt 649 mnkr,
forskningsbidrag per ftnansiär, LTHs budget for 2018 samt prognos lor LTHs myndighetskapital
2018-12-31. Om fakultetens myndighetskapital överstiger måltalet vid 2018 års utgång lyfts l0%
av det överstigande beloppet till en fond att användas flor gemensamma strategiska satsningar.
Avlyftet kommer att göras 2019.

SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande : Charlotta Johnsson

Charlotta informerade om några pågående arbete inom "Samverkan och innovation":
LU samverkansråd - arbetat med tematiska samverkansinitiativ där 28 forslag inkommit. LU
rekfor fattar beslut om vilka som ska tilldelas medel lor samverkan och samarbeten, vardera
500 tkr per år under perioden 2018-2020. Rektorsbeslut om tilldelning ftirväntas redan denna
vecka.

Samarbetet med EON har kommit igång och ytterligare ett möte är inplanerat som upploljning till
besöket hos EON il|l4almö213.
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Strategiska partnerskap, ett LU-centralt initiativ som FSI leder, har diskuterats på

Samverkansrådet. En grupp är tillsatt for att göra en utredning kring detta.

Novo Nordisk kommer hit denna vecka med en stor grupp lor en "science and innovation visit"
och kommer att besöka olika "stationer" inom LTH. Diskussioner ska hållas kring framtida
samarbeten.

Planer finns für att starta upp Testbäddsverksamhet (nationella kontrollerade miljöer som ska

kunna skapa möjlighet flor industri, akademi och institut att dela resurser). Charlotta informerade

kort om detta.

LTINARC - framtid
Föredragande : Erik Swietlicki Bilaga $ 38

Erik informerade om ett utvidgat uppdrag for LUNARC. Ett forslag ska skickas in 180307 till
vicerektor Stacey Sörensen gällande ett utvidgat uppdrag for LUNARC med stabil finansiering, delvis
som en fortsättning pä e@LU. Detta är ett pågående projekt inom LU lor att med trjälp av e-vetenskap

och e-infrastruktur främja forskningen vid LU i stort.

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
Föredragande: Erik Swietlicki

a) Remiss gällande "Förslag till hantering av information om Lunds Universitets infrastrukturer i
forskningsinformationssystemet LUCRIS, samt resultat av höstens inventering av

forskningsinfrastrukturer vid LU" är utskickad via Forskning, samverkan och innovation.
Fakulteterna ska svara senast den 5 april. Erik, som har varit med och skrivit remissen, svarar
gärna på eventuella frågor från nämnden. Bilagor $ 39a 1-3

b) Erik informerade kort åter om utlysning, hanteringsordning och ansökan av

universitetsgemensamma medel for forskningsinfrastrukfur, (se $ 35c). Bilagor $ 39b 1-3

c) Det har kommit in 23 ansökningar av LTHs infrastrukturmedel inflor Bilaga $ 39 c

2019, se bilaga. Beslutas om fordelning i oktober.
Beslut; Erik ska ha lorslag på arbetsgrupp till nämndens nästa möte den 28 mars.

$ 40 NÄSTA SAMMANTRÁDE ONSDAGEN DEN 28 MARS 2018 KL 10.00-12.00

övRrcr
Rektor informerade kort från SVS. Rapport från arbetsgruppen skickas ut till nämnden.

Rektor informerade om en internationaliseringsutredning gällande universitet och högskolor
och som görs av Statens Offentliga Utredningar. Man diskuterar där bl a kring finansiering av

inresande personal och doktorander. Utredare är Agneta Bladh. Länk till delbetänkandet.

$41
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ç 42 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

vid

ø,,rfoú,
Forsberg

Viktor


