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s43 MÖTETS ÖppNa¡nr
Viktor Öwall hälsar ledamöterna välkomna.

$ 44 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut Nämnden utser Marcus Bäcklund att tillsammans med mötets ordforande
justera dagens protokoll.

$ 45 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Erik Serrano lägger till punkt under $ 47h med information om status for policy och process
gällande utseende av hedersdoktorer vid LTH.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$ 46 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20Is-03-07

Beslut: Protokollet lades ad acta.
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MEDDELANDEN/INFORMATION
Föredragande: Erik Swietlicki
a) Vinnvrixt 2018/19

Bilaga $ 47a

Erik informerade om pågående ansökningar samt att han deltagit i ett möte med FIRS den2l
mars. Vinnova vill med utlysningen finansiera framväxten av internationellt attraktiva
innovationsmiljöer i regioner som har lormågan att skapa tillväxt, lösa samhällsutmaningar
och medverka till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda2030 uppnås.

b) Forskningsinfrastruktur
Information om hantering inom LU

Bilaga $ 47 b1-5

Ledamöter är nu utsedda till den universitetsgemensamma forskningsnämndens arbetsgrupp
for forskningsinfrastruktur, där Erik är en av ledamöterna. Anders Tunlid, Naturvetenskapliga
fakulteten, är ordflorande. Gruppen hade sitt lorsta möte den 26 mars.

Rektor flor Lunds Universitet har den 15 mars fastställt handläggningsordning gällande

universitetsgemensam finansiering av forskningsinfrastruktur.

Sektionen Forskning, samverkan och innovation har skickat ut remissen "Förslag till
hantering av information om Lunds universitets infrastrukturer i forskningsinformations-
systemet LUCRIS, samt resultat av höstens inventering av forskningsinfrastrukturer vid LU
LTHs FNs arbetsgrupp lor kartläggning av infrastrukturer, ledd av Erik, har besvarat

remissen och nämnden godkände svaren. Yttrandet på remissen ska vara inskickat till
arbetsgruppen lor LUCRIS senast den 5 april 2018.

c) Remiss SOU 2018:3 "En strategisk agendaför internationalisering
Dnr; V2018/539 Bilaga $ 47 c

I betänkandet redovisas uppdragen att foreslå nya mål och en ny strategi for
intemationalisering och att loreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin
utbildning. Carolina Rytterkull och Martin Tunér tar hand om sanìmanställningen av

remissen lor LTH.

d) Beslut omfardelning av medelför gdstprofessorer i Hedda Anderssons namn

Dnr: STYR 2017/1246 Bilaga ç 47 dI-2

Lunds Universitet har fattat beslut om att bevilja totalt 13 530 tkr av

universitetsgemensamma medel lor samf,rnansiering av gästprofessorer av underrepresenterat
kön. 18 st ansökningarhar kommit in, varav 15 st bedömts uppfolla kraven i inbjudan i
tillräcklig grad flor att beviljas medel.

e) Research Quality (R820) - kvalitetsutvdrdering av þrskning vid Lunds Universitet
Bilaga $ 47 e

I mars 2016 gav regeringen UI(,A. i uppdrag att utveckla och implementera ett nytt system for
kvalitetssäkring av högre utbildning.
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För att möta kraven i det nya nationella kvalitetssäkringssystemet tillsattes 2015 ett projekt
vid LU med syfte att ta fram ett lorlag till systematik flor universitetets kvalitetssäkring av
utbildning, på grundnivå och avancerad nivå samt även senare utbildning på forskarnivå.
Projektet lämnade sin slutrapport i mars 2017 . Frägan har diskuterats flitigt i den
universitetsgemensamma utbildningsnämnden samt även vid LUs forskarutbildningsnämnd.
UKÄ har fätt i uppdrag av utbildningsdepartementet att senast den 6 april2018 redovisa
florslag på övergripande ramar och principer for att kvalitetssäkra forskning.

Än så länge finns det väldigt lite information om vad UKÁ kommer att loreslå regeringen.
LU har florberett sig genom att påbörja arbetet med utformandet av nästa kvalitetsutvärdering
av forskning vid universitetet, den s k Research Quality 2020, (RQ20). LUCRIS lorväntas
vara ett viktigt verktyg i detta arbete.

f) LERU Open Science Bilaga $ 47 f

Erik Swietlicki rekommenderar nämnden att läsa igenom draften från LERU, (nätverket
League of European Research Universities) gällande "Open Science".

g) Rektor informerar
Viktor Öwall informerade från sitt möte med Crafoordska stiftelsen tidigare i veckan.

h) Övriga meddelanden
Erik Serrano informerade om statusen for arbetet med att se över policy och process gällande
utseende av hedersdoktorer vid LTH. Några lortydliganden är gjorda efter inkomna
synpunkter från LTHs styrelse och lärarrepresentanterna. Erik ska presentera forslaget vid
LTHs styrelsemöt den 11 april.

$ 48 EKONOMI - information
Föredragande: Karin Assarsson

$ 49 INFORMATION OM UTVECKINGSPROJEKTET FOR BUL
Föredragande: Jeffrey Armstrong

Bilaga $ 48

Karin informerade om sin sammanställning av institutionernas lorslag och idéer lor fordelning av
forskningsanslag. 7 av 18 institutioner har kommit in med lorslag vären20l7.
PPT-f,rlen läggs in i LU Box.

Jeffrey Armstrong är inbjuden till dagens möte lor att ge nämnden en orientering över den
pågående planeringen av utvecklingsprojekfet for BUL, bl a gällande finansiering och rekrytering
av biträdande universitetslektorer (BUL) av underrepresenterat kön.

Ett utkast till projekt- och tidplan presenterades lor nämnden; planering, lorberedelse och
genomflorande, delproj ekt, kommunikation och marknadsforing samt upp flolj nin g. MB L-
forhandling är planerad till den 17 april 2018.

Jeff gjorde också en genomgång av projektorganisationen lor BUl-projektet. Budgeten 2018-
2022 är indelad i 3 delar: BUl-skolan, administrativt stöd till BUl-skolan samt löner till de
biträdande universitetslektorerna.
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Mötet diskuterade satsningen for BUl-skolan gällande utlysning, rekrytering, kvalitetssäkring och
finansiering.

Rektor poängterade vikfen av att rekryteringsprocessen snarast kan påbörjas.

SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande : Charlotta Johnsson

Charlotta Johnsson har nyligen besökt Vinnovas stora innovationsdag, där bl a näringslivsminister
Mikael Damberg deltog, och gav mötet en sammanfattning därifrån. Regeringens samverkansprogram
och livslångt lärande poängterades. Vinnova kommer att ha ytterligare ett informationsmöte under

våren.

Charlotta informerade vidare bl a från:
- mötet med LTHs näringslivsråd, (har 4 möten om året) där fokus lades på nyttan av samverkan

och innovation. Nästa möte kommer att hållas i maj.
ESS och SVS är planerade ämnen for möte under hösten.

- "science and Innovation Talk" ett samarbete med olika loretag lor att stärka samverkan kopplade

till forskningsproj ekt
- möte med EON och som har samarbete med många inom LTH
- arbetet med den informella gruppen "Öppen studentinnovation" och möjligheten till

tvärvetenskapligt arbete

Mötet diskuterade betydelsen av strategiska avtallpartnerskap, budget och vad som är aktuellt
inom LU.

Viktor Öwall informerade under denna punkt även från ett samverkansmöte med foretagsledning från
Ericsson lor några veckor sedan. Mötet gällde det Strategiska Partnerskap som LU har med Ericsson.
På mötet deltog bl a Rektorerna for LU, LTH och EFL samt från LTH Fredrik Tufresson, Ove Edfors,

Karl-Erik Ãrzénoch Charlotta Johnsson. Man diskuterade bl a kring fortskridande arbete, eventuella
nya initiativ, hur samverkan kan stärkas och forverkligande i forskningsprojekt.

BEDÖMNING AV STARTBIDRAG FOR PROFESSORER
Föredragande : Erik Swietlicki

En motivering av startbidrag till professor i brandteknik forväntas komma in inlor nämndens nästa

möte.

$ 52 VINNOVA KOMPETENSCENTRUM

Viktor Öwall informerade om utlysningen och inkomna ansökningar. Arbetsgruppen ska nu
träffas lor att diskutera prioriteringen av de 8-10 ansökningar som ska gå vidare till nästa fas

Johanna Generosi informerade om att Vinnova kommer hit den 25 apnl lor ett informationsmöte /
möte med ledningen. Viktor kommer att delta i detta möte. Johanna informerade också om den

fortsatta arbetsgången for ansökningsarbetet. Mötet diskuterade därefter kring processen gällande

kompetenscenterutlysning.

$ sl
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$ 53 PÄVERKANSPLATTFORMAR (VINNOVA SIP, forskningsrådens beredningsgrupper med
mera) - samverkan
Föredragande : Charlotta Johansson

Charlotta gjorde en presentation av olika testbäddar och påverkansplattformar. Hon informerade
bl a om de nationella testbäddsmiljöerna som finns runt om i Sverige. Visionen är att dessa ska
skapa möjlighet lor industri, akademi och instituten att dela resurser och kunna testa sådant som
man inte har möjlighet till i sin lokala miljö. Testbäddarna drivs bl a via Vinnovas 16 Strategiska
Innovations program (SIP). Flertalet av testbäddarna finns i Stockholms och Göteborgstrakten.

Charlotta berättade vidare om Regeríngens strategiska samverkansprogram - fem svenska
styrkeområden for framtida investeringar tillsammans med partners. Det handlar om nästa
generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, life sciene,
uppkopplad industri och nya material.

Nämnden diskuterade kring LTHs delaktighet i olika påverkansplattformar och
beredningsgrupper.

$54 TEMATISKASAMVERKANSINITIATIV
- idéer och nätverk

Föredragande: Charlotta Johnsson

Bilaga $ 54

Samverkansrådet vid LU har 2018 utlyst universitetsgemensamma medel for forskare att söka till
tematiska samverkansprojekt. En arbetsgrupp (där Charlotta ingår) har läst och bedömt 22
inkomna ansökningar. Ätta av ansökningama gick vidare och bjöds in till intervju och LU rektor
har beslutat att tilldela fem av ansökningarna projektmedel med 500 tk per år under 2018-2020.

Nämnden diskuterade kring ansökningarna samt de ansökningar som inkommit från LTH men
inte blivit beviljade och hur dessa idéer, tankar och nätverk ska kunna tas tillvara. Mötet
diskuterade också kring budget, process och antal projekt.

$ 55 UTVECKLTNGSPROJEKT AGENDA 2030
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor finns i egen mapp i LU Box

Arbetsgruppen for LTHs utvecklingsprojekt "Kartläggning av hur forskningen vid LTH är
kopplad till de stora samhällsutmaningama" hade sitt forsta möte den 16 mars. Erik informerade
om hur gruppen kommer att verka under 2018. I arbetsgruppen ingår, forutom Erik Swietlicki;
Charlotta Johnsson, Eva Nordberg Karlsson, Kristina Lindgärde, Mats Bohgard och Ilse Svensson
De Jong. Erik välkomnar synpunkter på upplägget och öppnade en möjlighet flor fler att vara med
i arbetsgruppen.
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$ 56 NASTA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2018 KL 13.00-15.00
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$ s7 Övzucr

Viktor Öwall informerade om:
- MIRAI - ett samarbete med Japan
- attbesök från KU Leuven i Belgien kommer till LTH den 13 april
- att ansökan nu är inskickad till Treesearch lor att bli core-partner

En doodle kommer inom kort att skickas ut flor planering av nämndens möte under hösten.

$ 58 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet

F

Justeras:
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iÇørøfutlØk
Marcus Bäcklund


