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§ Aren de Beslut 

639 Utseende av justeringsperson. Marie Cronqvist utses. 

640 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. Punkt 5 bordläggs. 

ordförande 

sekreterare 

forskningsresa 

641 Meddelanden. Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
Föregående mötes protokoll 2016-12- Uppdatering av vårterminens sammanträdesdatum: 
15, bilaga§ 641 

14/2 kl 9.15 
17/3 kl 9.15 
20/4 kl 9.15 
22/5 kl 13.15 
15/6 kl 9.15 

642 HT:s forskningsstrategi. 
Beslut om forskningsstrategi för LU, 
bilaga §642a 
HT:s strategiska plan för forskning 
2014, bilaga §642b 

Nämnden går igenom LU:s nya forskningsstrategi samt HT
fakulteternas forskningsstrategiska plan från 2014. En ny 
forskningsstrategisk plan ska tas fram under 201 7. Ordf 
påpekar att det blir ett långsiktigt arbete som kommer att pågå 
under hela verksamhetsåret. Ordf efterlyser en tidsplan och 
form för det fortsatta arbetet. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar om följande arbetsform och preliminära 
tidslinje: 

PM/utvärdering av tidigare forskningsstrategi (klart i 
maj) 
Första utkast till ny forskningsstrategi (färdigställs i 
samband med internat 14-15 juni) 
Förankring utanför nämnden (höstterminens första 
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643 Framtidskonferensen. 

644 Stipendienämnden. 

645 Tvärfakultär forskning på temat 
migration. 

Vid protokollet 

Justeras 

AU) 
Andra utkast (september-oktober) 
Remiss (november) 
Färdig forskningsstrategi (december) 

En konferens på temat framtid planeras till januari 2018, i 
anslutning till 350-årsjubileets avslutning. En central fråga ska 
vara: "Var är vi om tio år?". Ordf efterlyser konkret innehåll. 

Diskussion. 

Nämnden anser att konferensen till exempel ska innehålla 
föreläsningar av unga forskare, presentationer från de miljöer 
som ingår i postdoktorssatsningen som HT gör, redovisningar 
från mottagare av HT:s forskningsansökningsstöd, samtal 
kring HT:s forskningsinfrastrukturer, en postersession för 
doktorander, en paneldiskussion med institutionsledningar och 
andra nyckelpersoner, samt en forskningsfest. 

Doktorandrepresentant i stipendienämnden VT 201 7 blir 
Martin Malmström. Nämnden sammanträder preliminärt i 
början av april. 

Ordf informerar att VR troligtvis inte kommer att utlysa 
särskilda medel för migrations forskning 2017, däremot 
kommer VR att öronmärka medel i den vanliga utlysningen 
till migrationsforskning. Ordf kommer att kalla alla forskare 
som anmält intresse till ett möte. Till mötet kommer även 
Pufendorfinstitutet att bjudas in. 

.~r __ / 
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