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$ 174 MOTETS OPPNANDE
Viktor Öwall hälsade ledamötema välkomna och inledde sammanträdet.

$ 175 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utsåg Henrik Paldån att tillsammans med mötets ordforande
justera dagens protokoll.

$ 176 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställde dagordningen

$ 177 FOREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, 2019-10-03 samt 2019-10-11

Beslut: Protokollen lades ad acta
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$ 178 LTHs FORDELNING AV FAKULTETSMEDEL TILL FORSKNING
Föredragande: Erik Swietlicki

a) Förslag till uppdateradfördelningsmodell efter Nils-Arnes nya berrilwtingar
Nils-Arne presenterade sina beräkningar gjorda efter forra mötet.
Ledamöterna diskuterade bl a kring olika beräkningsmodeller, basfinansiering,
fakultetsmedel, kopplingen till undervisning, myndighetskapital, forskningsöverbyggnad
och vilka principiella örändringar som eventuellt ska göras.

Beslut: Beslutades att grafen över olika scenarier for beräkning av
basfinansieringen ska uppdateras av Nils-Ame med kolumner som visar
den procentuella lorändringen mot hur basfinansieringen beräknas idag.
Frågan tas upp igen på kommande möte.

b) Seed money
Ledamöterna diskuterade möjlighet, behov och syfte med att infora "seed money'', en
separat process med annan finansiering. Skulle t ex kunna gälla ör att äska bidrag flor
extem forskningsvistelses nägra månader utomlands och då med bidrag till lön, resa och
boende.

Beslut Erik Serrano ska ta fram ett "tankedokument" med forslag om stöd ftir yngre
forskare.

$ 179 HANTERING OCH PRIORITERING AV STRATEGISKA MEDEL 2O2O

Föredragande: Erik Swietlicki
a) Uppdaterade motiveringar, kommunikation till institutionerna

Erik informerade att Karolina Isaksson presenterade forslaget till fordelningsbeslut lor
SLTH den23 oktober. Ledamöterna diskuterade om atttitta igenom motiveringarna fiir
prioriteringen av de strategiska medlen ännu en gång, for beviljande respektive avslag,
innan de kommuniceras ut till institutionerna.

Beslut Erik ska skicka ut sammanställningen till nämnden en sista gång
där ledamöterna ombeds att inkomma med ytterligare synpunkter inom en
kort tidsram.

b) Tidigare beslut till grunden för fördelningsbesluten

Beslut: Erik och Nils ska ta fram de beslut som ligger till grunden for de särskilda
tilldelningarna som finns med i budget lor 2019.
Tas sedan upp igen på kommande möte.



LTH FORSKNINGSNAMND PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-r0-30

3 (5)

$ 180 PRTORITERING AV ANSÖKNINGAR TILL KAW 2020
Föredragande : Erik Swietlicki

LUs arbetsgrupp ska träffas den 4 november for att diskutera samtliga LOI och vilka som går

vidare till en fullständig ansökan. Erik informerade om att han då är på tjänsteresa och har

skickat ut en forfrågan till FN om vem som skulle kunna ersätta honom på detta möte.

Beslut: Det visade sig att ingen ledamot har möjlighet att vara med på mötet. Istället ska

Erik ta upp frågan med LUs arbetsgrupp huruvida där finns någon som kan
foreträda LTH i diskussionerna.

$ 181 EKONOMT ÖVRIGT
Föredragande: Nils-Ame Nilsson Bilaga $ 181

Nils-Ame redovisade det ekonomiska utfallet for Tertial2 2019 samt prognos till årets slut.

$ 182 ÖVnrCR STRATEGISKA VIKTIGA FRÅGOR OCH DISKUSSIONER
Föredragande: Erik Swietlicki Bilaga $ 182

- Forskningsstöd LTH -forslagfrån Olaf Svenningsen

Olaf Svenningsen har lämnat in rapporteringen av sitt uppdrag for LTH. Uppdraget syftade

till att dels skapa en överblick över existerande forskningsstöd och dels att presentera forslag
ör möjliga vågar framåt for att etablera forskningsstöd på LTH. Olaf definierar
"forskningsstöd" som den service som knyter samman uppgifter och processer med fokus på

effektiv hemtagning av extema forskningsmedel och effektivt genomftirande av extemt
finansierade forskningsprojekt. Erik meddelar att rapporten inte varit till diskussion ännu i
ledningen men lyfter den här for att få spontana kommentarer från nämnden. Ledamötema

ställde sig positiva till forslaget och diskuterade bl a närmare kring vad supporten handlar om,

vilken ska rollen vara, hur ska det fungera i praktiken samt ansvar, resurser och finansiering
(LU centralt/LTH).

Beslut; Erik ska kontakta Olaf for nägra lortydliganden och kompletteringar av rapporten.

Ärendet ska sedan tas upp igen i ndmnden samt i ledningen lor ytterligare
diskussioner och for att ta fram forslag på hur materialet ska användas.

$ 183 SAMVERKAN OCH INNOVATION
Föredragande: Erik Swietlicki

Workshop 7 feb 2020, tema "Fofskningssamverkan, utmaningar och möjlighetet
- genomförande, deltagande från FN, frågor till Ndringslivsrådet

Charlotta Johnsson, som fått forhinder att delta i dagens möte, skulle ha lett diskussionema

om en kommande workshop med LTHs Näringslivsråd den 1 feb 2020. Temat är sedan

tidigare valt av FN och Erik upplyste om att nämnden nu ska komma med forslag till frågor
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som Näringslivsrådet ska diskutera och redovisa. Näringslivsrådets synpunkter är sedan
tänkta att LTHs FN ska kunna använda sig av i sitt fortsatta arbete.

Beslut Erik skissar på forslag till frågor och skickar ut till nämnden. Nämnden kommer
också att behöva diskutera genomörande och deltagande från FN vid
workshopen. Ärendet tas sedan upp igen på kommande möte.

$ 184 NOMINERING AV LTHs HEDERSDOKTORER 2020
Föredragande. Catharina Sternudd

Catharina informerade om inkomna nomineringar samt att arbetsgruppen har haft ett lorsta
möte for genomgång av dessa. Av de inkomna nomineringamahar ett antal forslagsställare
valts ut for att komplettera med en djupare beskrivning av sin kandidat, baserad på LTHs
policy for hedersdoktorer.

$ 185 UTVECKLTNGSPROJEKT FN
Föredragande: Erik Swietlicki / Erik Serrano
a) "LTH och ilgarder for att minska utskipp av vcixthusgaser somt effekter av

klimatfarandringar"

Erik Serrano informerade kort om status lor projektet samt om planerat seminarium
den 9 december.

b) "Kartlöggning av hur forskningen vid LTH c)r kopplad till de stora
s amhril I s utmaningarna "

Erik Swietlicki informerade kort om status for projektet. En workshop samt en hearing
ska anordnas och slutrapportering ska göras flore årsskiftet.

$ 186 MEDDELANDEN
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki
a) Rektor informerade kort om:

- Forskningspolitiska propositionen: LU har inbjudits att inkomma med underlag om
prioriteringar och hur framtida inriktning ser ut. LUs gtrande skickades in till
Regeringskansliet från LU Rektor 2019-10-29

- Viktor reser till Linköping i morgon ftir ett möte inom forskningsmiljön ELLIIT
(Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology)

- LTHs satsning med startbidrag flor nyrekryterade professorer vid LTH har varit
lyckosam
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- Lilla Polhemspriset har i år gått till LTH och Reglerteknik - lor ett examensarbete
gällande utveckling av självkörande bilar

- VINNOVA var här på möte 25 oktober gällande kompetenscentrum 2020
2 nyamöten är inplanerade till våren.

- LTH kommer attvara värd flor CESAER Annual Meeting 2020 (oktober)

b) LTHs infrastrukturmedel inför 2020
Utgickpgatidsbrist

c) LUNARC OCH SNIC
Utgickpgatidsbrist

d) Kort rapportfrån FUN
Utgickpgatidsbrist

e) Uppfr;fning från workshop FN/FUN 20 I 9- I 0-2 5

Utgickpgatidsbrist

fl }vriga meddelanden

$ 187 NÄSTA SAMMANTR q.DE ONSDAGEN DEN 20 NOVEMBER 2019 KL 13.00-15.00

$ 188 ÖVRrCr

$ 189 SAMMANTR,\DET AVSLUTAS

Ordloranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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