
1 (5)

@ trH
PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-08-2t

rektor, ordforande
universitetslektor
professor
professor, vicerektor lor forskning, vice ordlorande
professor
universitetslektor
professor
professor

ekonom

forskningskoordinator
studentrepresentant
administrativ koordinator, protokollforare
utredare, inbjuden till mötet

studentrepresentant
professor, vice rektor fiir samverkan och innovation
studentrepresentant
studentrepresentant
kanslichef, ständigt adjungerad

LUN os LUNDS TEKNISKA
HöcsKoLAUNIVERS ITET

LTH FoRSKNTNcSNÄvNo
Margareta Forsberg

Ledamöter
Viktor Öwall
CathaÅna Stemudd
Erik Serrano
Erik Swietlicki
Hanna Isaksson
Henrik Pålsson
Karl-Erik Arz6n
Sara Ek

Smndigt adjungerade
Nils-Arne Nilsson

Ovriga ncirvarande.
Johanna Generosi
Kada Eftring
Margareta Forsberg
Olaf Svenningsen

Frånvarande:
Aristeidis Nivorlis
Charlotta Johnsson
Henrik Paldån
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$ 10s MÖTETS ÖppNeNOn,
Viktor Öwall hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet.

$ 106 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Sara Ek att tillsammans med mötets ordftirande

justera dagens protokoll.

$ 107 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställde dagordningen

$ 108 rÖnBcÅnNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-06-12
Beslut: Protokollet lades ad acta.
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Q 109 NYA STUDENTREPRESENTANTER
Föredragande: Viktor Öwall

TLTH har nya ledamöter i forskningsnämnden. Dessa är Henrik Paldån, Aristeidis Nivorlis
och Sebastian Pfaff. Samtliga har lämnat återbud till detta möte. Istället så hälsades Katja

Eftring välkommen som ersättare på dagens möte. Kada och ledamöterna presenterade sig.

$ 110 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande : Erik Swietlicki/Viktor Öwall

a) Förslag till nytt unecklingsprojekt "LTH och åtgärder lor att minska utsläpp av

växthusgaser samt effekter av klimatforändringar"

Roland Akselsson, seniorprofessor vid Institutionen for designvetenskaper och Anders

Gudmundsson, professor vid Institutionen lor designvetenskaper och avdelningschef vid
ergonomi och aerosolteknologi, var inbjudna flor att presentera sitt lorslag till ett nytt
utvecklingsprojekt, "LTH och åtgärder for att minska utsläpp av växthusgaser samt

effekter av klimatforändringar". Roland knöt an till LTHs strategiska plan om att"Ar 2026

är LTH känt lor att forskning och utbildning bidrar till att lösa de stora

samhällsutmaningama" och att klimatforändringarna är en stor samhällsutmaning. Roland

och Anders presenterade sitt forslag innehållande bl a vad tekniksidan kan bidra med,

varftir LTH ska engagera sig nu, en lorenklad vision över uppdraget, syftet och planen for
genomft)randet av projektet samt forslag till medlemmar i arbets- och stödgruppen. I denna

grupp foreslås då bl a Tord Kjellström ingå, Hedersdoktor LTH 2019. Han har en vision
om ett forskningsprogram som syftar till att kunna visa effektema av växthusgaser och

påverka utsläppen. Mötet diskuterade därefter bl a frågor om former fiör samarbete,

finansiering och medlemmar i arbetsgruppen.

Beslut Ledamöterna beslutade att bifalla finansieringen for projektet och att

uppdragsbeskrivningen ska modifieras. Erik Serrano beslutades bli nämndens

kontaktperson i proj ektet.

b) Översyn av LTHs fnrdelning av fokultetsmedel fAr forskning Bilaga $ 1 10 b

Erik Swietlicki meddelade att fortsatta diskussioner i arbetsgruppen har forts och att

ärendet kommer att tas upp som en punkt på nämndens strategidag 2019-10-03.

c) Kartlc)ggning av hur forskningen vid LTH dr kopplad till de stora samhdllsutmaningarna

Erik Swietlicki gav en kort uppdatering om arbetet i projektet, En "hearing" är planerad

under hösten dit ledamöterna är välkomna. Projektet ska slutrapporteras i slutet av året.
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$ 111 ÖVeRSvN AV LTHs FORSKNINGSSTÖD

Olaf Svenningsen, som var inbjuden till mötet, presenterade sig. Olaf har en deltidstjänst på

LTHs kansli och ska göra en översyn av LTHs forskningsstöd. Han berättade om sina planer

for att genomfora arbetet, bl a att göra en nulägesbeskrivning, kartlägga vilka behov och

intresse som ska täckas och vilket fokus som sätts. Olaf välkomnar synpunkter och id6er från

ledamöterna.

$ 112 STRATEGISKA VIKTIGA FRÄGOR OCH DISKUSSIONER
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki

a) Forslcningskvalitet RQ20 Bilaga $ 112 a-b

Erik Swietlicki gjorde en sammanfattning över hur arbetet fortgår och meddelade att

självvärderingarna ska vara klara till den 20 dec. "The RQ20 September kick-off' är den

3 september på Palaestra et Odeum kl 14.30-16.30 och alla välkomnas att anmäla sig.

b) Förslag till nyckeltal för uppfaljning av LTHs forskning
Erik Swietlicki berättade kort om vad arbetsgruppen gjort sedan i våras. Mötet diskuterade

bl a om forskningens koppling till andra mål, former for uppfoljning av

forskningsverksamhet och att ta fram analysunderlag. Frågan kommer att diskuteras

vidare på nämndens strategidag 2019-10-03.

c) Förslag till agenda vid mötet för diskussion av strategiska frågor fAr Fttf 191003

2 punkter foreslogs till agendan:
- Diskussion av LTHs lordelning av fakultetsmedel for forskning
- Förslag till nyckeltal for uppfoljning av LTHs forskning
Ledamöterna diskuterade även att bjuda in Martin Stankovski till mötet.

Beslut: Mötet beslutade att bjuda in Martin Stankovski till ett kommande möte for
information om MaxIV, ESS och SVS. Därefter tas ärendet upp i nämnden på

efterfoljande möte for diskussion

$ 113 SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande: Charlotta Johnsson

Punkten utgick eftersom charlotta inte kunde vara med på mötet.

$ 114 EKONOMI
Föredragande: Nils-Arne Nilsson

Nils-Arne informerade om att budgetmöten med samtliga institutioner pågår gällande

ekonomin 2020. Budgetarbetet ska vara klart till månadsskiftet november-december.

I September ska bokslut for tertial 2 göras samt prognos lor helåret 2019.
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$ 115 INKOMNA ÄSraNOnN TILL LTH OM FAKULTETSMEDEL FOR STRATEGISKA
SATSNINGAR 2O2O

Föredragande: Erik Swietlicki / Nils-Arne Nilsson

Nils-Ame informerade om att det kommit in nya äskanden for totalt 39.565.000 SEK.

Beslut Ledamöterna ombedes att göra egna prioriteringar infor mötet 2019-09-04
Nils-Ame ska skicka ut underlaget under veckan till ledamötema.

$ I 16 LTHs INFRASTRUKTURMEDEL infor 2020
Föredragande: Erik Swietlicki

Erik informerade om att arbetsgruppen hade inledande möten flore sommaren då ansökningar
som inte uppfyllde kriterierna sorterades bort, och lorslag på sakkunniga ftir övriga togs in.
Arbetsgruppen ska träffas igen under veckan ftir att komma fram till ett lorslag ör lordelning
av LTHs infrastrukturmedel inlor 2020. Fördelningen ska sedan stämmas av inom LU och
arbets gruppen återkommer med närmare information.

$ 117 HANTERING AV ANSÖKNINGAR TILL KAw 2O2O PROJEKTANSLAG, LoI
Föredragande: Erik Swietlicki

LTHs prefekter ska ha skickat in sina ansökningar senast 2019-09-27. Ett möte lor intervjuer
av sökanden är inbokat 2019-10-1 l.

Beslut: Det beslutades att vänta med att tillsätta arbetsgruppen for prioriteringsarbetet till
efter 2019-09-27, fiir beaktande av eventuell jävsituation.

$ I 18 SUHF-REMISS, FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION FÖR
FORSKNINGSDATAPOLICY
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor g 1 18 a-c

Erik informerade om att vi ska skicka in LTHs synpunkter på SUHFs remiss om
forskningsdatapolicy senast 1 90830.

$ 119 MEDDELANDEN/TNFORMATTON
Föredragande: Viktor Öwal / Erik Swietlicki

a) Kort rapportfrån FUN
Erik informerar om att FUN har sitt lorsta möte efter sommaren den27 augusti

b) Rektor informerar
Viktor informerade kort om
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o WASP -nya BUl-tjänster
o VINNOVA - inget kompetenscentrum tillfaller LU

c) }vriga meddelanden
Inga övriga meddelanden

$ 120 NÄsrA SAMMANTRÄDE oNSDAGEN 4 sEpTEMBER 20rg KL09.00-rs.00
Prioritering av strategiska äskanden

$ 121 ÖvRrcr

5 122 SAMMANTP-{DET AVSLUTAS

Ordftiranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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