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$ 190 MÖTETS ÖppNANnp
Erik Swietlicki hälsade ledamöterna välkomna och inledde sammanträdet då Viktor Öwall
meddelat atthanblir något sen.

$ 191 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON
Beslut: Nämnden utsåg Erik Serrano att tillsammans med mötets ordforande

justera dagens protokoll.

$ 192 FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Beslut: Nämnden fastställde dagordningen

$ 193 FÖREGÄENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, 2019-10-30
Noterades att Erik Swietlicki skickat ut information om tilldelningen av LTHs strategiska
medel inlor 2020 med motiveringar till prefektema20l9-11-15. Formellt beslut tas av SLTH
Beslut: Protokollet lades därefter ad acta
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$ 194 LTHs FORDELNING AV FAKULTETSMEDEL TILL FORSKNING
Föredragande: Erik Swietlicki / Nils-Arne Nilsson Bilaga $194

a) Uppdaterat Jörslag till beräkning av basfinansiering
Nils-Ame informerade om sitt uppdaterade forslag, som överenskommet vid nämndens
fürra sammanträde. Ledamöterna diskuterade kring olika tänkbara konsekvenser och
effekter für verksamheten vid olika lorändringar och hur arbetet ska gå vidare. Ett
utökande av arbetsgruppen diskuterades. Ingen florändring kommer att genomforas florrän
tidigast 2021.

Beslut: Erik Swietlicki fick i uppgift att utöka arbetsgruppen med max2 personer.
Ledamöterna uppmanades att lämna forslag till Erik på kandidater, såväl inom
som utanfor FN. Frågan tas upp igen for längre diskussion på möte framöver.

b) Myndighetskapital
Inget nytt att rapportera. Behandlas vid kommande möte.

$ 195 TTDIGARE BESLUT TILL GRUND rÖn F'ÖROELNTNGSBESLUT
STRATEGISKA MEDEL - BUDGET 2OI9
Föredragande: Erik Swietlicki / Nils-Arne Nilsson

Vid nämndens ftirra sammanträde beslutades det att ta fram de beslut som ligger till grund for
de särskilda tilldelningarrn som finns med i budget lor 2019.
Nils-Arne informerade om att arbetet fortgår och återkommer i ärendet inom kort.

$ 196 EKONOMT ÖVRTGT
Föredragande: Nils-Ame Nilsson

Nils-Arne informerade om pågående arbete med budget2020 som ska vara klar i nästa vecka.
Nils-Arne redovisar den när den är klar och beslutad.

$ 197 UTVECKLINGSPROJEKT FN
Föredragande : Erik Swietlicki Bilaga $ 197

Kartldggning av hur þrskningen vid LTH cir kopplad till de stora samhdllsutmaningarna
Erik visade en nästan fürdig slutrapport och gick igenom hur arbetsgruppen arbetat med
kartläggningen. Nämnden kommer senare att diskutera hur arbetet ska gå vidare efter
slutrapporten samt hur de globala målen kan länkas till nyttomålen.

I samband med denna punkt lyfte mötet också det faktum att genusaspekten i alla befintliga
forskningsområden är något som har negligerats - och där t ex VR nu ber samtliga projekt att
lorklara hur man tar hänsyn till eventuella genusaspekter inom det specifika
forskningsområdet T änk till VRs hemsida orr ämnef

/,



LTH FORSKNINGSNÄMND PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-tr-20

3 (5)

$ 198 SAMVERKAN OCH TNNOVATION
Föredragande : Charlotta Johnsson
Worlcshop med Ndringslivsrådet 7 feb 2020

Charlotta började med att informera om tidigare genomlorda workshopar med
Näringslivsrådet.
Den 7 feb 2020 är nästa workshop och då med tema "Forskningssamverkan, utmaningar och
möjligheter" och nämnden diskuterade upplägget flor denna. Efter nämndens forra möte har
Erik Swietlicki skissat på forslag av frågor for diskussion med Näringslivsrådet, (mailades till
FN 191031). Ytterligare florslag har inkommit från Catharina Sternudd.
Ledamötema diskuterade kring valen av frågor och deltagandet av FN vid workshopen.

Beslut: Erik Swietlicki och Charlotta Johnsson bildar en "arbetsgrupp" ffir vidare
diskussioner. Ledamöterna uppmanades att inkomma med synpunkter på de

nuvarande forslagen fore nästa sammanträde den 11 december.

$ 199 ANSÖKAN OM ERHÅ.LLANDE AV STARTBIDRAG FÖR PROFESSOR
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki

a) Förhandsbesked kandidat - professor i Konstruktionstelcnik Bilaga $ 199

Erik Swietlicki, (som har fätt delegerat beredning av ansökningar av rektor LTH),
informerade om inkommen forfrågan gällande bedömning av foreslagen kandidat for
anställning som professor i konstruktionsteknik.

b) Bedömning steg 2, anstdllningar klara

- professor i Värmeòverföring och Maskinelement
Christer Fureby är anställd som professor i värmeöverfloring från 2020-01-01.
Jens Wahlström är anställd som professor i maskinelement från 2019-12-01. Erik

informerade om att han gjort bedömningen att samtliga kriterier lor erhållande av
startbidrag lor båda kandidaterna är uppfyllda och rekommenderat beslut till LTH rektor
Kandidaternas ansökningshandlingar finns i LU box.

c) Definition av "extern rekrytering" för erhållonde av startbidrag
Erik meddelade att riktlinjerna for hantering av ansökan om erhållande av startbidrag
håller pâatt ses över av honom, Pia Larsson och Margareta Forsberg.

$ 2OO FORSKNINGSSTÖD LTH - FÖRSLAG FRÅN OLAF SVENNINGSEN
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 200a-b

Nämnden diskuterade Olaf Svenningsens forslag till forskningsstöd vid LTH, se bilaga.
Frågor lyftes bl a kring aktiviteter i forskningsprojekt pre-award och post-award,
komplexiteten i större ansökningsprocesser samt hur forskningsstödet kan organiseras och
finansieras.

Beslut Erik uppdrogs att ta fram forslag till hur forskningsstödet kan organiseras och
finansieras.
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$ 201 LUs OCH LTHs BEHOVSPRÖ'\TNING AV NATIONELLA
F O RS KNING S INFRAS TRUKTURER
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor g 201a-c
Erik informerade om att fakulteterna senast den22 november ska inkomma med en flornyad
prioritering till LU av forslag till nya nationella infrastrukturer. Efter att Erik kort presenterat
det uppdaterade forslaget, som skickats till nämnden den 18 november, lämnade han rummet
på grund av jäv. Nämnden diskuterade därefter forslaget och processen kring prioriteringarna.

Beslut; Nämnden godkände forslaget till lornyad prioritering. Erik ska ta fram underlag lor
LTHs tidigare prioriterade forslag till nya nationella infrastrukturer och for
nämnden klargöra hela processen kring behovsinventeringen.

ç 202 STRATEGISKA VIKTIGA FRÅGOR OCH DISKUSSIONER
Föredragande: Viktor Öwall / Erik Swietlicki Bilaga 5 202
- Fors knings lwalitet RQ2 0
RQ20-kansliet efterfrågade'þanelkoordinatorer" som främst ska ansvara for den
övergripande kortfattade beskrivningen av varje panel, baserat på själwärderingarna. Erik
meddelade att dessa panelkoordinatorer nu är utsedda.

$ 203 UPPDATERING AV UPPDRAGET FÖR LUS FORSKNINGSNAUNO
Föredragande: Erik Swietlicki Bilagor $ 203 a-c
Bilagt finns uppdaterat dokument gällande "Föreskrifter om fordelning av
beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds Universitet". Rektors delegation till
den universitetsgemensamma forskningsnämnden finns under punkt 6. Erik välkomnar
eventuella synpunkter från ledamöterna.

$ 204 NOMINERING AV LTHs HEDERSDOKTORER 2020
Föredragande: Catharina Sternudd

Catharina informerade om att arbetsgruppens har skickat ett forslag på hedersdoktorer 2020
till LTH rektor.

$ 20s MÖTESTTDER FÖR FN VÅREN 2020
Föredragande : Erik Swietlicki

Ett florslag till FNs möten våren 2020har tidigare skickats ut till nämnden (13-15);
22 jan,26 feb,18 mars, 15 apr, 13 maj och 10 juni samt strategidag 11 mars 9-13.

En doodle ska skickas ut for att besluta om tid flor strategidagen. Ledamöterna
uppmanades att inkomma med information till Margareta inom en vecka vid
eventuella forhinder für de ordinarie sammanträdena.

Beslut

/ç
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$ 206 MEDDELANDEN
Föredragande: Viktor Öwall/ Erik Swietlicki
a) Rektor inþrmerade kort om:

- Rektors Ledningsråd torsdagen den2I nov och nägrapunkter som ska tas upp

- att professor Takehiko Kitamori, en av världens främsta forskare inom mikro- och
nanofluidik, kommer att etableras som gästprofessor vid LU från bö{an av 2020
och att finansieringen är säkerställd.

b) LUs slutliga prioritering av ansökningar till KAW 2020 projektanslag, LOI
Bilaga $ 206 b

Erik Swietlicki informerade om att LUs FN godkänt arbetsgruppens forslag till
prioritering av LoI till KAW projekt 2020. Det godkändes vid LU FN möte 2019-11-11.

c) Jrimo-anmrilan BUL av undenepresenterat kon
Punkten utgick p g a tidsbrist.

d) Kort rapportfrån FUN
Erik Swietlicki var ej med på FUNs senaste sammanträde.

e) Ovriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

$ 207 NÄSTA SAMMANTRÁDE ONSDAGEN DEN l l DECEMBER 2019 KL 13.00-15.00

$ 2os Övrucr

$ 209 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordforanden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Vid protokollet:

/ur,,,ø 4r,
Margareta Forsberg

Justeras

Erik Serrano


