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$ s9 MÖrETS ÖppNRNOr,
Viktor Öwall hälsar ledamötema välkomna. Viktor meddelar att han behöver lämna mötet
ca 13:45 varfor ordftirandeskapet då lämnas över till Erik Swietlicki.

$ 60 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Hanna Isaksson att tillsammans med mötets ordflorande

justera dagens protokoll.

$ 61 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

$ 62 FÖnBCÅBNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-03-28
Beslut: Protokollet lades ad acta.

$63 MEDDELANDEN/INFORMATTON

a) Vinnova KC
Viktor Öwall meddelade att Vinnova åker runt och besöker större lärosäten flor
informationsmöten och är just i dag i Lund. Viktor har deltagit i mötet tidigare under dagen
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och skall delta i mötet under eftermiddagen också for vidare diskussioner. Viktor informerade
om beredningsgruppen och inkomna ansökningar. Mötet diskuterade kring utlysningstext,
tidplan och finansiering.

b) Vinnvrixt 2018/2019
Erik Swietlicki informerade om utlysningen "Vinnväxt 2019" och att ansökningarna ska vara

inne senast den 3 juli 2018. Mötet diskuterade kring processen lor utlysningen och Erik
återkommer med mer uppgifter ftir att tydliggöra process och vidare diskussion om resurser.

c) Ansökan till Treesearch
Viktor Öwall meddelade att ansökan om medlemskap skickades in i början av mars och LU
har nu blivit godkända som core paftner i Treesearch.

d) Nomineringar till Göran Gustavssonprisen 2019
Erik Swietlicki informerade om att 3 nomineringar har inkommit till det prestigefyllda Göran

Gustavssonprisen 2019; Anders Johansen - Astronomi och Fysik, Jacob Stordal - Matematik
och Marilyn Rainer - Livsmedelsteknik. Mötet diskuterade kring den korta utlysningstiden
och hur vi kan bli bättre på att florbereda och koordinera arbetet och att vi kanske redan i höst

börjar att arbeta med nomineringarna och då också tillsammans med NMT. Erik kontaktar
Johanna Generosi for vidare planering.

e) Policy och processför utseende av hedersdoktorer
Erik Serrano informerade om status gällande policy och process flor utseende av

hedersdoktorer. Erik har uppdaterat dokumentet efter att han presenterat det for LTHs
styrelse. Mötet diskuterade kring processen och tydliggorde vikten av att återkoppla till de

nominerade personerna som inte blivit utvalda.

fl Unecklingsprojektetfar BUL
BUL projektet är en paraply organisation lor två prqekt; "BUL skolan" - ett

utvecklingsprojekt for biträdande universitetslektorer, samt finansiering och rekrytering av

biträdande universitetslektorer av underrepresenterade kön". I projektet ingår även arbete med

kommunikation, marknads floring och upp lolj ning.
Viktor Öwall meddelade att ett utkast gällande utvecklingsprojektet for BUL var uppe på

LTHs ledningsgrupp den24 april. Utlysningar planeras kunna starta i oktober.
Arbetsgruppen håller på med planeringsarbetet gällande BUl-skolan, bl a när den ska starta

och om ett eventuellt namnbyte.
Efter denna punkt lämnade Viktor mötet och Erik Swietlicki tog över ordforandeskapet.

g) Övrigt

EKONOMI - information
Föredragande : Karin Assarsson Bilaga $ 64 a-b

Karin informerade om att det ska göras en översyn av lordelningsmodellen lor forskning. För ett

år sedan gjordes det ett utskick till institutionernas prefekter lor att komma in med råd och

synpunkter flor nuvarande modell. Under vären2017 kom det in svar frän7 av 18 institutioner.
Karin fortsatte presentationen från lorra mötet med att gå igenom sammanställningen och

lordelningsbeslut 20 1 8.

$64
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Mötet diskuterade bl a kring finansiering, medfinansiering, fordelning och äskanden. Erik
meddelade att nämnden behöver gå vidare med en uppdragsbeskrivning och att en arbetsgrupp ska
bildas där arbetet planeras kunna påbörjas strax fore eller strax efter sommaren.

Beslut: Erik Swietlicki tar fram en uppdragsbeskrivning med budget och tidplan till
nämndens nästa möte.

$ 65 BEDÖMNING AV STARTBIDRAG FÖR PROFESSORER
- motivering till startbidrag till professor i brandteknik
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga g 65

Nämnden har sedan tidigare beslutat att rekommendera rektor att bevilja tre ansökningar om
startbidrag lor professorer. För den fiärde ansökan inskickad till nämnden, har Institutionen flor
Bygg- och miljöteknologi nu kommit in med en kompletterande motivering till sin ansökan lor en
professor i brandteknik med inriktning mot brandrelaterat miljösþdd och brandkemi.

Beslut: Nämnden beslutade att rekommendera rekfor vid LTH att bevilja ansökan om
startbidrag for ny professor i brandteknik.

$ 66 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki
a) Kartkiggning av forsknings infras truktur

Erik informerade om att projektet, som samordnats centralt inom LU, nu är avslutat och
kommer att läggas in i LUCRIS forskningsinfrastrukturmodul under sommaren. Modulen
kommer senare under året att öppnas upp externt.

Beslut: Erik Swietlicki ansvarar flor att arbetsgruppen gör en avslutande rapport.

b) Kartlciggning av hurforskningen vid LTH rir kopplad till de stora samhcillsutmaningarna
Erik informerade om att arbetsgruppen nu haft tre möten och berättade kort om de
diskussioner man haft om upplägget flor projektet. Man kommer bl a att titta på större
forskningsnätverk och genomfora intervjuer med olika grupper. Arbetsgruppen har också
diskuterat kring "Agenda2030" och hur de l7 hållbarhetsmålen där kopplar till LTHs 5
nyttoområden. Tre pilotprojekt ska göras ftire sommaren.

$ 67 TEMADAG FN OCH FtrN 2018-05-09
- forslag till agenda
Föredragande: Erik Swietlicki

En genomgång gjordes av vad vi diskuterat på tidigare möten med FIIN samt om de lorslag till
ämnen att ta upp på temadagen den 9 maj som togs upp på FIINs lorra möte; kommunikation, etik
och forskarskolor. Erik informerade om att han kommer att skicka ut en forfrågan till prefekterna
om vilka forskarskolor de känner till med anknytning till LTH. Mailet ska också skickas ut till
forskningsnämnden. Mötet diskuterade kort vad man lägger i begreppet forskarskolor.

Beslut: Aktuella ämnen att diskutera på temadagen for FN och FIIN den 9 maj kommer att
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vara; kommunikation, etik och forskarskolor. Erik Swietlicki ska skicka ut en

lorfrågan till prefekterna gällande vilka forskarskolor de känner till med anknytning
till LTH.

WALLENBERG ACADEMY FELLOWS OCH LUS INTERNA HANTERING
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 68

Enligt LUs hanteringsordning for WAF foreslår fakulteterna kandidater till Forskningsnämnden,

vars uppdrag àr attbesluta vilka av kandidaterna som ska sändas in som slutliga kandidater.

Rektor är den som slutligen nominerar kandidaterna. En fallande trend flor nomineringar från LU
har konstaterats. Forskningsservice har Ëtt ett uppdrag av LUs rektor att se över nuvarande
process och komma med lorslag till hur nomineringsprocessen for WAF kan florbättras. Se bilaga
med rapport från Forskningsservice lor lorslag till åtgärder.

Mötet diskuterade kring rapporten och processen, bl a om tidplan, intema och externa kandidater,

könsbalans, samftnansiering och samordning av utlysningar.

$ 69 NÄSTA SAMMANTRÁDE ONSDAGEN DEN 30 MAJ 2018 KL 10.00 -12.00

$ 70 ÖvRrcr

$ 71 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordftiranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

vid
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