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s 151 MOTETS ÖppNaNOp
Viktor Öwall hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet.

$ I52 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Henrik Paldån att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.

$ 153 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Beslutades att punkt 8 läggs direkt efter punkt 6.

Beslut: Nämndenfastställdedärefterdagordningen

$ 1s4 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-09-04 och 2019-09-18
Beslut: Protokollen lades ad acta.

PostadressBoxllS BesöhsadresJohnEricssonsväg3 Telefondir046-22271 07,aihel046-2220000
E-post margareta.forsberg@lth.lu.se Internet http://www.lth.se
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$ lss MEDDELANDEN
Föredragande: Viktor Öwall

Marcus Ald6n, LTH, och två andra LU-projekt får anslag av Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse i år.

Viktor har deltagit i firandet av "25 år med löntagarfondstiftelserna".
Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, STINT, Mistra och SSF var på plats och presenterade sig.

$ 156 DISKUSSION: LTHS FÖRDELNING AV FAKULTETSMEDEL FÖR FORSKNING
Föredragande: Viktor Öwall/Erik Swietlicki Bilagor g 156 a-b

Erik Swietlicki repeterade kort om delar av det forslag till LTHs fordelningsmodell som
presenterades p å prefektinternate t 20 I 9 -0 4 -3 0 .

Nämnden diskuterade kring uppdragsbeskrivningen for projektet samt det forslag till
örändringar som Erik Swietlicki och Nils-Arne Nilsson tagit fram 2019-03-19.

Beslut Efter omfattande diskussioner beslutades det att Nils-Arne ska göra
beräkningar på olika scenarios avseende basfinansiering och samfinansiering
samt på OH kompensation. Erik och Nils-Arne tar fram ett forslag på hur
myndighetskapital på instititutionsnivå ska regleras. Frågan diskuteras sedan igen
på ett kommande möte.

$ 157 DISKUSSION: FÖRSLAG TILL NYCKELTAL FÖR UPPFÖLJNING AV LTHS
FORSKNING
Föredragande: Viktor Öwall Bilaga $ 157

Beslut: Punktenbordladespgatidsbrist.

$ 158 DISKUSSION: HANTERING OCH PRIORITERING AV STRATEGISKA MEDEL
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki

Ledamöterna diskuterade kring utmaningarna i bedömning och prioritering av de strategiska
äskandena ur LTHs strategiska medel samt hur processen kan örändras och forbättras. Bl a
togs det upp att det måste finnas en tydlighet i vad som är strategiska satsningar och att de
verkligen ska vara just det. Vi behöver också titta närmare på hur vi kan hantera
återrapportering. Vad gäller årets prioritering konstaterade nämnden att det nya arbetssättet
varit bra med att direkt i samband med prioriteringsmötet också formulera motiveringama for
respektive beslut och att på så sätt också snabbare kunna ge information till institutionema.

En mindre uppdatering av nuvarande motiveringar till fordelning av de strategiska
medlen for 2020 ska göras och sedan kommuniceras till institutionerna.
Tidigare beslut som ligger till grund for lordelningsbesluten ska tas fram och tittas
igenom vad gäller bl a kriterier och tidsbegränsning.

Beslut
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$ 159 LTH TNFRASTRUKTURMEDEL INFOR 2020
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki

$ 160 STRATEGTDAG VÅREN 2020
Föredragande: Viktor Öwall
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Bilagor $ 159 a-b

Arbetsgruppen informerade nämnden om sitt arbete med att prioritera ansökningarna och
forslaget till utdelning av utlysta 10 mnkr. Nämnden diskuterade kring möjligheten att dela ut
ytterligare medel.

Beslut Arbetsgruppen ska se över forslaget igen och undersöka om det är möjligt att
bevilja ytterligare medel. Beslut om beviljning utöver de utlysta 10 mnkr måste
godkännas av styrelsen LTH per capsulam.

En ny strategidag planeras till våren 2020 (omkring mars) då nämnden bl a ska ha en

uppfoljande diskussion från dagens möte och det beslut som ska fattas om fordelning av

fakultetsmedel for forskning. Ändringar som görs i nuvarande fordelningsmodell måste

kommuniceras i god tid till prefektema under våren.

$ 161 NÄSTA SAMMANTRADE FREDAGEN DEN 1l OKTOBER 2019 KL 13-16

- presentation av inkomna ansökningar, LOI, till KAW 2020

$ 162 ÖvzuCr
Viktor informerade kort om
- mötet inom ELLIIT2 och digitaliseringssatsning
- LU strategi for strategiska forskningsområden
- genomford riskdialog
- arbetet med att Campus ska vara en attraktiv fysisk mötesplats
- kommande styrgruppsmöte for LU och Ericsson

$ 163 SAMMANTRADET AVSLUTAS
Ordforanden tackar ledamötema och avslutar mötet

frr,66,
Forsberg

Viktor Öwall Henrik Paldån


