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$ 102 MÖTETS ÖppNRNnn
Erik Swietlicki hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet då ordforande
Viktor Öwall meddelat en något sen ankomst.
Nämnden har fätt två nya studentrepresentanter, Alfred Andersson och Daniel Johansson.
Studentrepresentanterna och nämnden presenterade sig for varandra.

Beslutades att Charlotta Johnssons punkt "Samverkan och innovation" flyttas upp flore
"Meddelande/information" eftersom hon behöver lämna mötet tidigare.

Marcus Bäcklund efterlyser en mer informativ dagordning.
Det beslutades att dagordningen ska kompletteras med B (Beslut), D (Diskussion) och I
(Information) samt om det är något specifikt i bilagorna som ska lyftas.

$ 103 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utser Alfred Andersson att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.
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$ 104 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställer därefter dagordningen.

$ 105 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-0s-30
Beslut: Protokollet lades ad acta.

$ 106 SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande : Charlotta Johnsson
Charlotta informerade nämnden kort gällande uppdragsutbildning och näringslivsrådet.

1) Uppdragsutbildning
LU vill satsa mer på uppdragsutbildning och det sker nu både en omorganisation och

nyrekrytering. Detta arbete leds av FSI (Jesper Falkheimer) på LU. Två nyrekryteringar görs

varav den ena ska ha fokus på LTH och utveckling av vår verksamhet inom uppdragsutbildning /
vidareutbildning.

EFL (stiftelse med EHL som huvudman) har Ëtt en ny styrelse, vilken består av tre ledamöter

med knytning till Lunds universitet (Stein Kleppest (EHL), Charlotta Johnsson (LTH) och Jesper

Falkheimer (FSI, LU), plus två ledamöter från näringslivet (dessa ska utses av EHLs styrelse i
oktober).

LTH ser över sina möjligheter att utveckla uppdragsutbildning/vidareutbildning.

Charlotta Johnson deltog på möte hos Sveriges Ingenjörer (ihop med andra universitet och

intresseorganisationer) for att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta fram ett forslag kring
universitetens syn på uppdragsutbildning (fokus, stöd, etc).

2) Näringslivsrådet
Mandatperioden flor nuvarande ledamöter går ut i dec 2018. Det är en god tidpunkt att se över

vilka ledamöter vi har, och vilka vi vill ha.

Önskningar om viktiga foretag/organisationer att ha med i rådet under nästa mandatperiod kan

skickas till Charlotta.
En lista över ledamötema i LTHs näringslivsräd, (2016-2018), skickas ut till nämnden efter mötet.

$ 107 MEDDELANDEN/INFORMATION
a) LTH infrastrukturansökningar

- slutlig prioritering
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 107 a

Arbetsgruppen, Erik Swietlicki, Karl-Erik Ãrzên, Eva Nordberg Karlsson samt Per Tunestål

lämnade in sin preliminära prioritering av LTHs infrastrukfuransökningar i juni månad till
nämnden. Ingen florändring av prioriteringarna har gjorts efter det.

Fördelningsbeslutet tas forst i oktober av SLTH. Nämnden diskuterar möjligheten till att

redan nu ge ett preliminärt besked till institutionerna.

Nämnden godkänner den preliminära lordelningen av LTHs infrastrukturmedel
och Erik Swietlicki går vidare till rektor (som ännu inte kommit till mötet) flor att

få ett godkännande huruvida arbetsgruppen kan informera institutionerna i väntan
på fordelningsbeslutet.

Beslut
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b) Regeringen ger klartecken till detaljplanenfor Science Village Scandinavia
Föredragande: Erik Swietlicki
Den 9 augusti beslutade regeringen att godkänna Lunds kommuns detaljplan for Science
Village Scandinavia som ska knyta ihop ESS och MAX IV. Strålsäkerhetsmyndigheten har
gett svar på de frågor som har ställts och därmed upphävs länsstyrelsens avslag av
detaljplanen.

c) Resultat av VRs behovsinventering av nationella forskningsinfrastrukturer
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 107 c
I behovsinventeringen inkom 99 forslag till VR. Rådet lor forskningens infrastrukturer, RFI,
har beslutat om hur de forslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i florra årets
behovsinventering ska prioriteras.
Erik ska skicka ut resultatet av behovsinventeringen 201712018, (markerat vilka som berör
LTH och LU).

d) Rektor informerar
- Agenda 2030 - forskarskolor

Ett lorslag har kommit från LU rektor om att l0o/o av det myndighetskapital som
överskjuter l5o/o av kostnadsbasen vid varje fakultet per 2018-12-31 ska lyftas till
gemensam nivå och användas till universitetsgemensamma satsningar.
Förslaget innebär att sammanlagt 64 mnkr av dessa medel satsas på att bygga upp en
forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030. Totalt frnansieras l2
doktorandtjänster som ledigkungörs och antas enligt gängse rutiner på respektive fakultet.
Förslaget skickas ut till nämnden efter mötet.

STRUT
Ett kompletterat STRUT-forslag har varit uppe på RL. Tim Ekberg presenterade det
fordjupade lorslaget som släpptes av styr- och resursutredningen den 27juni.
Se STRUTs hemsida for kommentarer och mer information.

WAF medfinansiering
Ett lorslag till forstärkt medfinansiering av Wallenberg Academy Fellows diskuterades på
RL i juni. LUs samfinansiering är nu avsevärt mycket större än tidigare år. Rektor
informerade kort om florslaget samt visade också några bilder ur en presentation från
Forskningsservice gällande tidigare beviljade WAF.
Presentationen skickas ut till nämnden efter mötet.

Erik Swietlicki informerade om att den 20 september är sista dag for fakulteterna att till
LTH nominera kandidater till WAF 2019 och dessa ska sedan diskuteras vid nämndens
sammanträde den 26 september.
LU intern deadline flor fakulteternas lorslag till nomineringar är den l2 okfober.

e) Ovriga meddelanden
Erik Swietlicki informerade om en utvärderingsrapport som kom i lorra veckan från
Vetenskapsrådet om att MAX IV är kraftigt florsenad. Granskningsgruppen är bl a starkt
kritisk till projektledningen och utbyggnaden av anläggningens strålrör som har florsenats.
Rapporten skickas ut till nämnden efter mötet.
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Erik Swietlicki informerade om att Peter Schurtenberger p g a hälsoskäl slutar som
foreständare flor LINXS och att Stephen Hall, som är ställfloreträdande, gått in i Peters ställe i
väntan på ny floreståndare.

$ 108 FORSKARSKOLOR
Föredragande: Erik Swietlicki
- finansiering

Bilagor $ 108 a-e

Ansökningar om stöd från LTH har inkommit från forskarskolorna ADMIRE och COMPUTE
Research School. Se bilagor. Nämnden diskuterade kring ansökningarna. Studentrepresentanterna

tog också upp frågan gällande deras tillsättande och roll i Forskarskolor.

Beslut; Ansökningarna tas upp tillsammans med övriga strategiska äskanden på nämndens

sammanträde 20 I 8- 1 0-0 2, dä prioitering av inkomna ansökningar ska göras.

$ IO9 AKTUELLA PRISER - SAMMANSATTNING OCH NOMINERINGSARBETE
Föredragande: Johanna Generosi Bilaga $ 109

Johanna informerade om de kompletteringar och uppdateringar hon gjort i det sammanställda
dokumentet efter nämndens forra möte. Mötet diskuterar möjligheten att specihkt lista de mest

aktuella prisema, stipendiema och utmärkelserna samt se över vilka vi nominerar till och är aktiva
inom. Samordningen med N- och M-fak ska också ses över.

Beslut: Johanna återkommer på nämndens möten framöver med aktuella nomineringar lor
diskussion och undersöker också samordningen med N- och M-fak tillsammans med
Erik Swietlicki.

$ 110 EKONOMI

Föredragande : Nils-Ame Nilsson
- LTHs strategiska äskanden infor 2019

Bilaga $ 110

Alla inkomna ansökningar finns tillgängliga i LU Box samt en sammanställning giord av Nils-
Arne. Mötet diskuterade formerna lor den individuella prioriteringen som ska göras av

ledamötema och att den ska vara saÍrmanställd infor nämndens möte 2018-10-02. Nuvarande

beslut om principer flor fordelning av LTHs strategiska medel ska också ses över inflor nästa

process.

Beslut: Nuvarande principer tas upp lor diskussion på nästa möte 2018-09-26

$ 111 RE,MISS: LTINDS LINIVERSITETS POLICY FÖR FORSKNINGSDATA
- lorslag
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 111 a-b
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Erik informerade om den LU-interna remiss om Forskningsdata som skickades ut ñre sommaren
Ett skriftligt yttrande över forslaget ska vara inskickat centralt till LU 2018-09-21.
Mötet diskuterade olika frågeställningar kring remissen och regler for publicering.

Beslut: Erik Swietlicki skriver ett forslag till ¡trande och skickar till nämnden.

$ 112 FORDELNING AV LTHs FAKULTETSMEDEL FOR FORSKNING
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 112

Erik presenterade en uppdaterad uppdragsbeskrivning for översyn av LTHs flordelning av
fakultetsmedel lor forskning. En arbetsgrupp ska tillsättas när uppdragsbeskrivningen är godkänd.

Beslut: Nämndenbeslutade att godkännauppdragsbeskrivningen.

$ 113 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 113 a
a) Kar t ki g gn i n g av LT H s J'o r s kn i n gs i nfr a s t r u ktur e r

Arbetsgruppen har 2018-06-29lämnat en slutrapport och projektet är nu avslutat.
Arbetet fortgår med att mata in data i LUCRIS. Till en början kommer infrastrukturportalen
endast vara öppen for internt bruk lor att senare under hösten öppnas upp lor externa
användare.

b) Kartldggning av hurforskningen vid LTH cir kopplad till de stora samhrillsutmaningarna
Arbetet pågår i arbetsgruppen som startade upp mars 2018.
Projektet ska återrapportera i december 2018.

c) Förslag till projekt for strategisk uMeckling av digitalisering från Per Runeson Bilaga $ I 13 c

Nämnden diskuterade forslaget till ett nytt utvecklingsprojekt från Per Runeson,
"Öppen källkod som katalysator i utbildning, forskning och samverkan".

Beslut: Nämnden beslutade att det i nuläget inte är aktuellt att starta upp det som ett
utvecklingsprojekt då det är lite lor snält for att vara ett utvecklingsprojekt i FN
Erik Swietlicki meddelar Per Runeson detta.

$ 1 14 NASTA SAMMANTRADE ONSDAGEN DEN 26 SEPTEMBER 2018 KL 13.00-15.00

$ Irs Övrucr
Viktor Öwall informerade om att den26 september kommer The networkfor Artificial Intelligence and

Machine Learning at Lund Uniuersity, (AIML@LU) att ha sin andra workshop från kl 9.30.

Viktor Öwall har anmält sitt deltagande till formiddagspasset och tipsar övriga att anmäla sig.
Länken till anmälan skickas ut till nämnden. Tyvän så krockar eftermiddagen med FNs möte.

Erik Swietlicki påminner om att inkomna nomineringar till WAF 2019 ska diskuteras på

nämndens nästa möte den26 september.
Vid mötet ska även principerna infiir framtida lordelning av LTHs strategiska medel diskuteras.
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Johanna Generosi gav nämnden en uppdatering gällande ansökningar till VINNOVA
kompetenscentrum 2020.

Viktor Öwall informerade om att han deltagit i ett seminarium där Mia Rönnmar presenterade

huluddragen i sin utredning om karriärvägar vid LU. Presentation och rapport skickas ut efter
mötet till nämnden.

Viktor Öwall lyfte frågan om vilka effekter nämnden sett av att avtalet med det vetenskapliga
forlaget Elsevier är uppsagt och att LU inte längre har tillgång till tidskriftsartiklar utgivna av dem
efter den 30 juni i år. Mötet rapporterade om att det f,rnns många blandade känslor kring detta och

studentrepresentanterna påtalade att det påverkar dem i deras dagliga arbete i doktorandrådet.


