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$ 86 MÖrETS ÖppNeNOB
Erik Swietlicki hälsar ledamöterna välkomna och inleder sammanträdet då ordforande
Viktor Öwall har forhinder att delta.

$87 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Nils-Arne Nilsson att tillsammans med mötets ordflorande

justera dagens protokoll. Viss tveksamhet råder gällande justeringspersons roll
i nämnden. Efter mötet konstaterade kanslichefen att en justeringsperson ska
vara ledamot i nämnden. Erik Serrano tillfrågades och accepterade att justera
dagens protokoll.

$ 88 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Punkt 7 utgär eftersom Charlotta Johnsson har forhinder att närvara.
Ett tillägg görs for övriga meddelanden gällande WAF, KAW, infrastrukturansökningar samt
elektorflorsamlingamas val av ledamöter under $ 90d, samt information om Vinnova
kompetenscentrum under Övrigt, S 100.

Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.



LTH FORSKNINGSNÄMND PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2018-06-13

2 (6)

$ 89 n'Ön¡,cÄBNDE SAMMANTR,q.DESPROTOKOLL 2018-05-30

Beslut Protokollet lades ad acta.

$90 MEDDELANDEN/INFORMATION

a) Aktuella priser - sammanstcillning och nomineringsarbete
Föredragande: Johanna Generosi Bilaga $ 90 a

Johanna Generosi presenterar en saÍìmanställd lista som hon tagit fram på priser, stipendier

och utmärkelser vid LTH. Listan inkluderar även priser till studenter samt priser inom
områden som inte kopplas direkt till LTH men som kan vara aktuella vid tvärvetenskaplig
forskning. Mötet diskuterar kring strukturen av listan och tycker det var en mycket bra initial
lista. Johanna ska nu arbeta vidare med de forslag som kom upp på mötet och återkommer i
ärendet.

b) Forskarskolor
Föredragande: Erik Swietlicki
Erik återkopplade till temamötet med FIIN den 9 maj där Forskarskolor stod på agendan och
Maria Messing var inbjuden for att berätta om forskarskolan ADMIRE.
Erik informerar om att det kommit in en forfrågan om LTH vill bidra till finansieringen av

den pågående forskarskolan COMPUTE. Denna forfrågan har nyligen varit upp i LTHs FUN
och mer information kommer i ärendet.

Erik ska kontakta Maria Messing gällande finansiering av ADMIRE. En fråga kom också upp
gällande studentrepresentanternas tillsättande och roll i Forskarskolor.

c) Forskningsþkus LTH - SLTH I iuni
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 90 c
Erik Swietlicki informerar om att han var på SLTH den 8 juni och presenterade hur FN ser på

strategin lor forskning, forskningskvalitet, inriktning och finansiering. Se bifogad
presentation.
UfÄ fick i september 2017 utökat uppdrag och ska nu även få ansvar for att säkerställa
forskningens kvalitet, (utöver utbildning). Det är universitetets interna arbete och processer

som ska granskas och inte forskningen som sådan. En arbetsgrupp är tillsatt flor att arbeta

vidare och diskutera processen lor att säkra kvalitet i forskning. LU planerar att göra en

utvärdering, RQ20, och har framfort till UK\ att vi önskar genomlora denna innan LU
omfattas av UKÄs kvalitetssäkring lor forskning. Erik återkommer framöver i ärendet.

d) Ovriga meddelanden
Föredragande: Erik Swietlicki
- Knut och Alice Wallenbergs, (KAW) forskningsprojekt, extern deadline l feb 2019

LU-intern hanteringsordning, inklusive tidsplan for KAW forskningsprojekt av hög

vetenskaplig potential, skickades ut till LTH prefekter den 8 juni. LU har tillsatt en

arbetsgrupp for prioriteringsarbete, (där Erik ingår), och beslutas sedan av LU rektor.

Den27 september ska LoI ha kommit in till fakulteternas kontaktpersoner och den24 oktober
ska fakulteterna skicka in sina prioriteringar med motiveringsbrev till Forskningsservice.
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LUs arbetsgrupp ska ha ett möte den 5 november lor att forbereda ett forslag till prioritering
inflor LUs forskningsnämnd 12 november. Nämnden diskuterar LUs interna
prioriteringsarbete. Tillsättande av en arbetsgrupp for LTHs intema prioritering tas upp på
FNs möte den26 september. Nämnden diskuterar vidare om möjligheten att kunna ställa
frågor till representanter for ansökningarna samt deras möjlighet till att presentera sin
ansökan.

Beslut Ett extra möte med representanterna kommer att anordnas någon gång
mellan den 8-15 oktober. Erik Swietlicki ska också kontakta Pia Larsson på
personalavdelningen for att se över vilka BUl-utlysningar som är aktuella.

Hanteringsordning vid LUför nomineringar till Wallenberg Academy Felllows 2019,
(wAF)
En preliminär hanteringsordning med tidsplan skickades ut till LTHs prefekter den 8 juni
lor nomineringar till WAF 2019. Inbjudan att nominera kandidater till programmet har
inte meddelats än från stiftelsen. LU intern deadline lor fakulteternas forslag till
nomineringar är den 12 oktober 2018. Extern deadline for nominering är den 15 februari
2019.
Nämnden diskuterade LTHs interna deadline.

Beslut: LTHs interna deadline ftir processen beslutades till den 20 september 2018 flor att
sedan tas upp på nämndens sammanträde den 26 september.

Hantering av inkomna infrastrukturansökningar (LU och LTH)
Utrymmet for tilldelning av fakultetens infrastrukturmedel diskuterades i SLTH den 8
juni och det beslutades om ett utrymme om 18 miljoner kronor.
Det beslutas att Erik Swietlicki ska skicka ut LTHs preliminära florslag av tilldelning till
nämnden efter att det avstämts med både LUs arbetsgrupp och NMT den 14 juni.

Elektorfr;rsaml ingarnas val av ledamöter t ill þrs kningsråden hö s ten 2 0 I I
Ett utskick är gjort till LTHs prefekter for utseende av elektorer till forskningsrådens
elekforforsamlingar 2018. Uppgifter om elektorer och ersättare samordnas inom LU och
region 2 och ska vara inkomna senast den l7 september 2018 till respektive
forskningsråd. Erik, som är LTHs fakultetsrepresentant, påminner nämnden om att
komma in med forslag och ska också påminna prefekterna.
Erik ska skicka ut nuvarande lista till nämnden.

$ 91 LTH CAREERACADEMY
Föredragande: Hanna Isaksson Bilagor $ 91a-b

Hanna Isaksson informerar om att hon suttit med i en arbetsgrupp som tagit fram delar av ett
utvecklingsprogram for Biträdande universitetslektorer (BUL) vid LTH, tidigare kallat BUL-
skolan. Programmet benämns framöver som LTH Career Academy och foreslås till en ettårig
seminarieserie. Hanna går igenom utskickat underlag och frågar nämnden om synpunkter och om
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något saknas. Institutionerna Ítireslås i underlaget få komma in med äskanden om att Ë lysa ut en

BUL med deadline for 2018 till den l4:e september. Studentrepresentanten fÌir fram vikten av

deras representation och involverande i processen.

Erik Swietlicki lyfter fram de ytterligare krav som finns gällande erfarenhet i denna satsning for
anställningar.

Beslut Nämnden ställer sig positiv till detta lorslag och ser fram emot fortsatt arbete

med utvecklingsprogrammet.

$ 92 SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande : Charlotta Johnsson
Punkten utgår då Charlotta är forhindrad att delta i dagens möte.

$e3 HEDERSDOKTORER LTH
Föredragande: Erik Serrano

Erik Serrano informerar om att det är tid att starta processen med nomineringsarbete gällande

Hedersdoktorer 2019. Erik informerar om deltagarna i arbetsgruppen for nomineringsarbetet
gällande Hedersdoktorer 2018 och foreslår att samma deltagare, som är tillfrågade och har

accepterat, utses till arbetsgrupp for nomineringsarbetet lor Hedersdoktorer 2019. Mötet
diskuterar kort om utskick till institutionerna om nominering och tidplan. LTHs styrelse

beslutade vid sitt möte den 11 april 2018 att fastställa uppdaterad policy och process for utseende

av hedersdoktorer vid LTH.

Beslut Nämnden beslutar att arbetsgruppen även i år ska bestå av; Erik Serrano,

Catharina Sternudd, Malin Lindstedt samt med administrativt stöd
av Margareta Forsberg.

$ 94 FÖRDELNING AV LTHS FAKULTETSMEDEL FOR FORSKNING

Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 94

Erik Swietlicki går igenom utskickat lorslag till uppdragsbeskrivning lor utvecklingsprojektet
"Översyn av LTHs fordelning av fakultetsmedel flor forskning". Mötet diskuterar kring fürslaget,

bl a; att syftet ska vara forutsägbart, tydligt och transparent, om finansiering och äskande av

medel, arbetsgruppens sammansättning samt statistik över tidigare utfall. Erik ska presentera

forslaget lor LTHs ledning den 19 juni, modifierat enligt FNs kommentarer.

Nämnden uppmanas att komma in med ytterligare synpunkter till Erik Swietlicki
och Margareta Forsberg senast måndag den 18 juni och ett mail om detta ska

skickas ut till nämnden.

Beslut.
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$ 95 BEDÖMNING AV STARTBIDRAG FÖR PROFESSORER
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 95

Professor i maskinelement, institutionen for Maskinteknologi
- komplettering av anhållan från prefekt Jan-Eric Ståhl

Efter florra nämndens möte har Jan-Eric Ståhl kommit in med kompletterande information for
anhållan om startbidrag for nyinrättande av professur i ämnet Maskinelement. Nämnden
diskuterar anhållan och huruvida ämnet är av strategisk vikt flor LTH.

Beslut Nämnden beslutar att i detta florsta steg rekommendera LTH rektor att erbjuda
startbidrag for nyinrättande av professur i maskinelement vid Institutionen lor
Maskinteknologi. Ett protokollsutdrag görs av justerat protokoll.

$ 96 EKONOMT
Föredragande : Nils-Arne Nilsson

Arbetet med budgetprocessen kommer att fortsätta under juli och augusti och planeras bli klar
under september. Alla prefekter är kallade till budgetsamtal som ska vara genomlorda innan den
2 oktober, då FN ska prioritera de strategiska äskandena från institutionerna.

$ 97 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki
a) Kartldggning av LTHsforskningsinfrastrukturer Bilaga $ 97 al-a5

Erik Swietlicki presenterar arbetsgruppens utskickade utkast till slutrapport lor
utvecklingsprojektet "Kartläggning av LTHs forskningsinfrastrukturer" och går igenom de

olika bilagorna. Arbetsgruppen kommer, efter avslutat arbete, fortsättningsvis att vara en
rådgivande instans när pågående inmatningsarbete i LUCRIS infrastrukturmodell är avslutat
och LUCRIS infrastrukturportal öppnas. Nämnden diskuterar slutrapporten.

Beslut: Nämnden beslutar att godkänna rapporten med de kompletteringar som tagits upp.

b) Kartlciggning av hurforskningen vid LTH rir kopplad till de stora samhcillsutmaningarna
Erik Swietlicki informerar om det pågående arbetet i utvecklingsprojektet, bl a med intervjuer
i hållbarhetsfrågor och andra pilotintervjuer samt kommande workshops och seminarier.
LUs strategi flor hållbar utveckling 2019-2030 ska skickas ut på remiss.
Projektet ska delrapportera i december 2018.

$ 98 TEMADAG FOR FN OCH Fr-rN 13 NOVEMBER 2018
Föredragande: Erik Swietlicki
Nämnden diskuterar florslag till agenda på den kommande temadagen med FUN

Beslut Nämnden foreslår hållbarhetsfrågor som ett tema lor mötet.

$ 99 NASTA SAMMANTRÁDE ONSDAGEN DEN 29 augusti 2018 KL 13.00-15.00
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$ 100 Övzucr
Johanna Generosi informerar om den intema prioriteringsprocessen for Vinnovas utlysning av

Kompetenscentrum 2020. Johanna läser upp vilka fem som gått vidare och hur den fortsatta
processen for stöd m m ska hanteras.

$ 101 SAMMANTRADET AVSLUTAS

Ordforanden tackar ledamötema och avslutar mötet.

vid

Forsberg

Erik Swietlicki Erik Serrano

J


