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$ 132 MÖrETS ÖppNRNpB
Viktor Öwall hälsade ledamötema välkomna och inledde sammanträdet.

$ I33 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Henrik Paldán att tillsammans med mötets ordflorande

justera dagens protokoll.

$ 134 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställde dagordningen

$ I 35 FÖRBCÄBNDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20t9-08-21 och 2019-09-04
Beslut: Protokoll 2019-08-21lades ad acta. Protokoll 2019-09-04 ej justerat.
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$ 136 LU-SAMORDNING RÖRANDE MAX IV, ESS OCH SVS
Föredragande: Erik Swietlicki / Martin Stankovski Bilagor $ 136

Erik Swietlicki hälsade Martin Stankovski, koordinator och utvecklingsstrateg vid LINXS,
välkommen. Martin presenterade bl a LUs strategi for MAX IV & ESS med bakgrund, vad
som har gjorts samt status och uppfoljning. Hela presentationen med bilagor finns i LU Box.
Martin informerade också om att utlysningen av ny Director vid LINXS har gâtt ut. Sista

ansökningsdag är den 1 december 2019.

$ 137 UTVECKLINGSPROJEKT FN

a) Nytt utvecklingsprojekt "LTH och åtgärder for att minska utsläpp av växthusgaser samt

effekter av klimatforändringar" Bilaga $ 137 a
Föredragande: Viktor Öwall/ Erik Serrano

Erik Serrano, som är utsedd kontaktperson i projektet mot LTH FN, meddelade att
projektet fått klartecken att starta. Erik informerade om vilka som är medlemmar i
projektgruppen samt att det finns en uppdaterad projektplan från2019-09-17.
Se bilaga.

b) Kartldggning qv hur forskningen vid LTH cir kopplad till de stora samhdllsutmaningarna
Föredragande: Erik Swietlicki

Arbetet med kartläggningen fortlöper. Ett exempel på hur en institution kan visa upp hur

dess forskning kopplar till de stora samhällsutmaningarna visades. Exemplet rör
Designvetenskaper och en presentation på institutionens webb. Detta kan fungera som en

mall for övriga institutioner.

$ 138 ANSÖKAN OM ERHÄLLANDE AV STARTBIDRAG FÖR PROFESSOR
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki Bilagor $ 138a-c

ø) Ansökan inkommen från Institutionen flor bygg- och miljöteknologi für "Professor i
riskhantering och samhrillssr)kerhet med inriktning mot beteendevetenskaplig
risffirskning" * steg 2

Erik sammanfattade inkommen ansökan och nämnden diskuterade om kriterierna for
startbidrag lor den foreslagna kandidaten är uppfyllda. Kandidaten har haft en anställning
som gästprofessor sedan 2016-09-01, delvis finansierad med Lise Meitner medel.

Nämnden diskuterade kring nuvarande riktlinjer for erhållande av startbidrag for professor

vid LTH.

Nämnden beslutade att rekommendera LTHs rektor att avslå ansökan men
också att undersöka om det foreligger någon särskild omständighet i ärendet.

Nämnden beslutade att nuvarande riktlinjer ska ses över.

Beslut
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b) (Jtseende av kontaktpersonfrånforskningsnrimndenfÒr beredning av ansölcningar samt
rekommendation av beslut till LTH rektor

Beslut: Nämnden beslutade att utse Erik Swietlicki som kontaktperson for FN

$ 139 STRATEGISKA VIKTIGA FRÅGOR OCH DISKUSSIONER
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki

a) Forskningskvalitet RQ20
Erik gjorde en kort sammanfattning från Kickoff 2019-09-03 samt om nuläget.

a) Inspel till Forskningsproppen
LU har inbjudits inkomma med kommentarer till hur lärosätet forhåller sig till den
politiska inriktningen i den forskningspolitiska propositionen från 2016.
Erik meddelade att LUs forskningsnämnd nyligen diskuterat ett lorslag till yttrande.
Inspelet ska skickas in senast den 31 oktober. Viktor meddelade att det även diskuterats på
prefektrådet.

$ 140 LUCRIS - TRE FRÅGOR TILL FAKULTETERNA
Föredragande: Erik Swietlicki

Bilagor $ 140 a

LTH har ombetts att svara på tre frågor om LUCRIS, se bilagor.

Beslut: Erik ska sammanställa inkomna synpunkter från prefekterna och informera
nämnden. Synpunkterna ska skickas in till LUs Forskningsservice senast

den I oktober 2019.

$ 141 BEHOVSINVENTERING FORSKNINGSINFRASTRUKTUR VR
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 141

- LTHs prioritering av nationella forskningsinfrastrukturer
Erik gick igenom prioriteringama av inkomna forslag som skickats till LU FS 2019-08-28.
LUs forskningsnämnd ska göra sin prioritering den 7 oktober.
Vetenskapsrådet stänger inventeringen den 9 oktober.

Beslut: Erik ska skicka ut den prioritering som N-fak och M-fak har gjort till nämnden.

ç 142 TEMADAG FN/FUN
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki

Erik påminner om mötet med FUN den25 oktober 12-16 och att det kommer att hållas på

Elite Hotel ldeon. Diskussion av kvalitetsfrågor är en punkt på agendan.
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$ 143 SAMVERKAN OCH TNNOVATTON
Föredragande : Charlotta Johnsson Bilaga $ 143

LTHs näringslivsråd består av 19 representanter från industrin och har 4 ârliga möten. På två
av dessa möten görs institutionsbesök och på tvä av mötena hålls en workshop på ett valt
tema.

På loregående möte (1319-19) var det workshop på temat Digitalisering.
På nästkommande möte (22111-19) kommer det attvan ett institutionsbesök på
Immunteknologi, och på mötet därefter är det workshop igen (7 feb-20). Temat denna gångar
valt av LTH FN och är "Forskningssamverkan, utmaningar och möjligheter". FN är med och
genomfor workshopen och återkopplar även till Näringslivsrådet vid senare möte.

Charlotta framfor att FN bör avsätta tid vid nästa möte for att diskutera hur workshopen den
712-2020 skall genomft)ras, vilka från FN som ska delta, och vilka frågor man önskar få input
på från Näringslivsrådet.

$ 144 EKONOMI
Föredragande : Nils-Ame Nilsson

Nils-Arne informerade om pågående arbete med budget samt prognos flor helåret 2019

$ 145 ÄST¡NOBN TILL LTH OM FAKULTETSMEDEL FÖR STRATEGISKA SATSNINGAR
Föredragande: Erik Swietlicki / Nils-Arne Nilsson

- sammanställning av LTHs FNs motiveringar från sammantráde 2019-09-04

Erik informerade om pågående arbete med att sammanställa motiveringarna for de strategiska

äskandena vilka prioriterades på FN den 4 september.

Beslut: Erik/Nils-Arne ska skicka ut sammanställningen till nämnden där ledamöterna

ombedes om hjälp med att sammanställa motiveringarna.

$ 146 LTH TNFRASTRUKTURMEDEL INFÖR 2020

Föredragande: Erik Swietlicki

- arbetsgruppens forslag till tilldelning
(Erik Swietlicki, Hanna Isaksson, Sara Ek och Henrik Pålsson)

Arbetsgruppen redogjorde for deras arbetsprocess for att ge forslag till beviljande/avslag av

ansökningar om LTH infrastrukturmedel.

Beslut: Arbetsgruppens florslag ska skickas ut till ledamöterna (obs enbart for internt
bruk) for att sedan diskuteras/prioriteras på nämndens strategidag den 3 oktober.

Om någon ledamot inte har möjlighet att delta den 3 oktober behöver

arbetsgruppen ha in kommentarer till forslaget innan mötet.
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$ 147 MEDDELANDEN/INFORMATION
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki

a) Kort rapportfrån FUN
Ingen ny information.

b) Hantering av ansökningar till KAW 2020 projektanslag, LOI
Arbetsgrupp utses på strategimöte den 3 oktober 2019. (Ett möte flor intervjuer av
sökanden är inbokat 2019-10-1 1).

c) Rektor inþrmerar
Kort information från Viktor p g a tidsbrist:
Möte inplanerat med Vinnova den 25 oktober angående Kompetenscentrum 2020

d) Ovriga meddelanden
Inga övriga meddelanden

$ 148 NASTA SAMMANTRÁDE TORSDAGEN DEN 3 OKTOBER 2019 KL 09.00-12.00
- diskussion av strategiska frågor

$ 149 ÖVRrCr

$ 1s0 SAMMANTnÄOET AVSLUTAS

Ordfloranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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