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§ Arende 

670 Utseende av justeringsperson. 

671 Fastställande av dagordning. 

672 Forskningsredovisningar och 
samverkan. 

Beslut 

Malin Svensson Lundmark utses. 

Dagordningen fastställs. 

Annakim Elten, Viktoria Hörnlund, Birgitta Lastow och 
Karolina Widell besöker nämnden för att diskutera 
forskningsredovisningar och samverkan. 

Annakim och Karolina presenterar statistik från LUCRlS och 
visar exempel på vilken typ av rapporter som kan genereras av 
systemet. De påpekar att med ett flexibelt system som 
LUCRIS är det i hög grad upp till användarna (fakulteterna 
eller individuella forskare) vilken typ av rapporter eller 
statistik som skapas. 

Annakim och Karolina informerar även nämnden om hur man 
använder LUCRlS i samverkansfrågor. Det finns stora 
möjligheter att mata in samverkan (för forskare) och ta del av 
samverkan/forskning (för utomstående) i LUCRlS. 

Diskussion och frågor. 

Nämnden konstaterar att forskningsredovisningarna är viktiga, 
och att rapporter från LUCRIS kan bli ett bra verktyg för att få 
ut det mesta som man behöver för att sammanställa dem. Det 
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ställer dock krav på att forskarna lägger in uppgifter i 
LUCRIS och att HT-fakulteterna beställer rätt typ av 
rapporter. Men hur når man ut till forskarna? Ytterligare 
informationsmöten kan vara en dellösning. S-fak har jobbat 
mycket med kommunikatörer som aktivt kontaktat forskare 
för att få dem att jobba mer med LUCRIS. 

En arbetsgrupp bestående av Johanna (sammankallande), 
Niclas, Birgitta och Annakim arbetar vidare med att designa 
rapporter från LUCRIS. 

Viktoria Hörnlund och Birgitta Lastow följer upp ärendet om 
forskningsdata från föregående sammanträde. HT-biblioteken 
och IT-enheten har tagit fram ett underlag, som bygger på 
rapporten som Samuel Rubenson och Johan Åhlfeldt skrivit, 
för hur HT-fakulteterna kan arbeta vidare med forskningsdata. 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att underlaget är en bra utgångspunkt, 
med flera konkreta förslag som kan börja implementeras i 
närtid. Underlaget jämförs vidare med det förslag till central 
policy om forskningsdata som LU har tagit fram. 

Nämnden anser att fakulteterna inte har tid att invänta beslut 
från LU, vi måste börja arbeta någonstans själva. Ett arbete 
som utgår från det underlag som Birgitta och Viktoria 
presenterat ligger dessutom väl i linje med huvuddragen i det 
centrala förslaget. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden tar del av VR:s statistik om söktryck och 
beviljandegrad från LU 2016. 

Diskussion. 

Fakulteternas nya forskningsstrategi kommer att diskuteras 
ingående vid nämndens internat 14-15/6. 

Sekr rapporterar om ett informationsmöte med The 
Conversation, en nyhetssajt med akademisk stomme som LU 
nu är medlem av som första nordiska lärosäte. Sajten drivs 
som en stiftelse och startade i Australien; LU är knuten till den 
brittiska utgåvan. Forskare vid LU har i och med samarbetet 
nu möjlighet att kontakta The Conversation med ideer till 
artiklar, som sedan arbetas fram tillsammans med en redaktör. 
Innehållet är på engelska. Flera HT-forskare har redan varit i 
kontakt med The Conversation. 

Nämnden har fått i uppdrag att utse HT:s kandidater till 
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Utlysning, bilaga § 677a 
Förslag från Institutionen för 
kulturvetenskaper, SOL och CTR, 
bilaga§ 677b-d 

Vid protokollet 

Justeras 

Johannes Persson 

LMK:s Ideforum i Björkliden. Tre kandidater ska utses. 

Nämnden konstaterar att fyra förslag inkommit - ett från 
CTR, ett från Institutionen för kulturvetenskaper, två från 
SOL. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå följande tre kandidater till 2017 
års Ideforum i Björkliden: 

Anamaria Dutceac Segesten, Kristofer Hansson, Alfred 
Sjödin. 

Reserv: Johan Cato. 

Malin Svensson Lundmark 

MA~~~ uv;o!Zna Gustafsson Lundberg I 
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