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$ 50 MOTETS OPPNANDE
Erik Swietlicki hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet då ordftirande Viktor
Öwall meddelat ftirhinder att delta.

S 51 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Erik Serrano att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.

$ 52 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Fråga kom upp gällande dagordning på agendan.

Beslut Beslutades att nämnden ska diskutera framtida dagordning vid nästa
sammanträde. Nämnden fastställde därefter dagordningen.

Postadress Box I 18 Besöhsadress John Ericssons vàg3 Teleþn dir 046-222 71 07, arixel046-222 00 O0
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$ 53 FÖRBCÄBNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-03-21
Beslut: Protokollet lades ad acta.

$54 MEDDELANDEN/INFORMATION
Föredragande Erik Swietlicki
a) Riktlinjer för þrsløtingsdata Bilaga $ 54a

Vid LUs FNs sammanträde den 8 april presenterade Monica Lassi en plan for att ta
fram riktlinjer für forskningsdata, guider etc. Erik belyste bl a "Verksamhetskartan"
flor kartläggning av vilka formågor som krävs av verksamheten, se bilaga.

b) Kort rapportfrån FUN
- Nya ledamöter
Erik informerade om vilka personer som blivit utsedda till ledamöter i LTHs
forskarutbildningsnämnd under mandaþerioden 2 0 1 9- 0 5 -0 I - -2022 -06 -3 0 .

c) Nominering av Hedersdohorer 2020
Erik meddelade att en arbetsgrupp ska utses vid nästa sammanträde.

d) LUNARC /flytt SVS

Erik gav en kort uppdatering av status gällande flytten av LUNARC till Science

Village Scandinavia och processen med LU Bygg.

e) FIRS Innovationsstrategi fÕr Skåne

Lcink: htros://www. innovationsframtid.com/

Erik informerade om att en arbetsgrupp, som Erik är ordlorande fior, har bidragit med

ett inspel till Innovationsframtid Skåne. Man har där lagt fokus pâ att skapa ett

innovationsområde på Brunnshög. Kontakta gàma Erik flor mer information.

Í) NomineringarGoranGustafssonprisen
Erik informerade om att LTH, N och M-fakulteterna kommit överens om att nominera

foljande forskare t1112020 års Göran Gustafssonspriser ftir naturvetenskaplig och
medicinsk forskning:
Fysik: Kimberley Dick Thelander
Matematik: Jacob Stordal Christiansen
Kemi : Donatas Zigmantas
Medicin: Oskar Hansson
Molekylär biologi: Johan Malmström

g) Ovriga meddelanden
- Remiss: Agenda 2O30-delegationens slutbetänkande, Världens utmaning, världens
möjlighet SOU 2019:13
Erik informerade om att fakulteterna ska återkomma till LU centralt med ett samlat

svar senast den 30 maj. Erik har ñtt i uppgift att hantera remissen flor LTH.
Ledamöterna välkomnas att bidraga med tankar till remissvaret.
Margareta lägger in remissen i LUBox.
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$ 55 SAMVERKAN OCH TNNOVATTON

Punkten utgick då Charlotta Johnsson fatt forhinder att delta.

$ 56 LTH INFRASTRUKTURMEDEL INFÖR 2020
Föredragande : Erik Swietlicki I i|i4ar gareta Forsberg

$ 57 EKONOMT
Föredragande : Nils-Arne Nilsson

$ 58 STRUT
Föredragande: Erik Swietlicki
- inspel till LUs remissvar

I likhet med tidigare år kommer flordelningen av medel och hantering av ansökningarna om
infrastrukturmedel att samordnas mellan NMT-fakulteterna. Institutionernas deadline flor
ansökningar var 2019-04-15. Till LTH har det inkommit 23 ansökningar. Beredande organ
vid LTH är forskningsnämnden. Från och med i år kommer alla ansökningar som inkommit
till LTH även att granskas av externa sakkunniga.

Beslut: En arbetsgrupp ska utses vid nämndens nästa möte flor att hantera ansökningarna.

Bokslutsarbete for tertial I påbörjas nästa vecka. Deadline for rapportering av bokslut och
prognos P1 är den 17.e maj. Tyvän finns det därflor inget resultat framme till nästa möte med
FN den 15:e maj eftersom ekonomi LU centralt gör de sista bokningarna den 15:e.

Vid flona mötet kom frågan upp angående hur mycket av de strategiska satsningarna som är
medf,tnansiering och ca l3 MSEK av totalt fordelat 56 MSEK avser medfinansiering.

Bilagor $ 58a-c

Utredningen "En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan" (SOU
2019:6), har inkommit på remiss till LU. Fakultetema har möjlighet att inkomma med
synpunkter på utredningens florslag senast fredagen den 3 maj. LTHs arbetsgrupp, bestående
av Viktor Öwall, Erik Swietlicki, Annika Mårtensson, Lars J Nilsson, Joachim Schnadt och
Anders Heyden, ska skicka in ett inspel till LUs remissvar. Erik informerade om den skiss
som är framtagen flor inspelet. Utredningen/inspelet kommer även att diskuteras med samtliga
prefekter på kommande prefektmöte. Mötet diskuterade arbetsgruppens forslag till inspel.
Nämnden välkomnas till att lämna ytterligare synpunkter.
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$ 59 STRATEGISKA VIKTIGA FR,A.GOR OCH DISKUSSIONER FOR FN
Föredragande : Erik Swietlicki
a) Forslcningslwalitet RQ20

Förra veckan kom mer detaljerade instruktioner från RQ20 styrgruppen om hur
självutvärderingen ska gå till samt en uppdaterad tidsplan. Vid prefektrådet diskuterades

då också ett lorslag till RQ20 paneler. Erik skickade tidigare idag ut information om detta

till nämnden. Mötet diskuterade bl a forslaget till sammansättning av RQ20 paneler for
LTH. Alla synpunkter välkomnas från ledamöterna.

b) LUCRIS þrskarprofiler Bilagor $ 59 b l-2
Erik visade delar av statistik över forskamas registrering i databasen utöver den

information som kommer in automatiskt. Han informerade också om möjligheten med

koppling till annan forskningsinformation, definiering av olika konstellationer som

exempelvis SFOer, samt uttag av rapporter, t ex publikationslistor.

c) Förslag till nyckeltal för uppföljning øv LTHs forskning Bilaga $ 59 c

Erik meddelade att det inte inkommit några synpunkter på nuvarande forslag
och punkten tas upp igen på kommande möte.

$ 60 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande : Erik Swietlicki
a) Oversyn av LTHs fördelning av fakultetsmedel fùr forskning Bilaga $ 60

- synpunkter på nuvarande forslag

Nämnden gick igenom och diskuterade inkomna synpunkter på florslaget, bl a parametrar

ftir basfinansi ering och forskarutbil dningskurser. Mötet diskuterade krin g

beräkningsmodell für "Medfinansiering anslag, EU m fl, fordelning "docent och

professor", universitetslektor i stället for docent samt möjliga forändringar i posten

"examinationspremie".

b) Kartldggning av hur forslcningen vid LTH dr kopplad till de stora

s amhril I s u t manin gar na

Erik informerade att ett utskick är gjort till prefekterna fiir att inkomma med svar senast

den 4 juni om hur institutionerna kopplar till de stora samhällsutmaningarna.

FNS SISTA SAMMANTRÄDE I NUVARANDE MANDATPERIOD
Föredragande : Erik Swietlicki

Detta var forskningsnämndens sista sammanträde i nuvarande mandatperiod. Formellt beslut
fattas inom kort for utseendet av FNs ledamöter i mandatperioden 2019-05-01 till2022-06-30.

$61
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ç 62 NASTA SAMMANTRÄDE ONSDAGEN DEN 15 MAJ 20t9 Kr- 13.00-15.00

$ 63 ÖVRrCr

$ 64 SAMMANTRADET AVSLUTAS

Ordfloranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

vid

5 (s)

tuñ6, I
Forsberg

Justeras:

Erik Swietlicki Erik Serrano




