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Ar ende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Remiss: ny ordning för att främja god 
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professor 
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Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

Dagordningen fastställs. 

HT:s etikråd, representerade av Lena Halldenius och Björn 
Petersson, besöker nämnden med anledning av en LU-intern 
remiss angående betänkandet "Ny ordning för att främja god 
sed och hantera oredlighet i forskning" (SOU 2017:10). 

Lena och Björn presenterar betänkandet samt etikrådets 
synpunkter på det. 

Etikrådet identifierar tre frågor som särskilt viktiga att 
diskutera: 

Den snäva definitionen av oredlighet 
Den strikta begränsningen till vetenskaplig forskning, 
som exkluderar t ex resultatuppföljning och 
journalistiskt arbete 
Uteslutningen av de privata aktörerna och 
forsknings företagen 

Diskussion. 

Ordf, sekr och etikrådet färdigställer HT:s yttrande med 
utgångspunkt i de synpunkter etikrådet framfört. 
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681 Meddelanden. 

682 

683 

684 

Föregående mötesprotokoll 2017-04-
20, bilaga § 681 

Rapport från ERC-seminariet 2 maj . 

Rapport från RJ-seminariet 3 maj . 

Skriftserieremissen. 
Remissvar från skriftserierna, bilaga § 
684 

685 Etiklathund. 

686 Arbetsgrupp om forskningsdata . 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att Nicolo Dell 'unto har gått vidare till intervju 
för ERC Consolidator Grant. 

Sekr meddelar att Anamaria Dutceac Segesten och Alfred 
Sjödin blivit antagna till årets LMK Ideforum i Björkliden. 

Ordf rapporterar om det ERC-seminarium som anordnades av 
Forskningsservice och HT den 2 maj. Seminariet var 
välbesökt och intresset för ERC:s stödformer tycks stort. 
Frank Kuhn från ERC berättade i sin presentation att budgeten 
för ERC förväntas öka 2018-2020. Nämnden hoppas på fler 
liknande arrangemang i framtiden. 

Ordf rapporterar om Riksbankens jubileumsfonds besök i 
Lund den 3 maj . RJ träffade representanter från S, HT, EHL 
och J. VD Göran Blomqvist och styrelseordf Maarit Jänterä
Jareborg berättade om RJ:s verksamhet och svarade på frågor. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar i enlighet med skriftseriernas 
rekommendation att 

För att ges ut i en serie bör volymen göras tillgänglig i 
tryckt och/eller digital form. Skriftserierna vid HT 
förespråkar särskilt open access-publicering. Volymer 
som inte kan göras tillgängliga bör istället publiceras 
som fristående böcker. 
Redaktörerna beslutar om undantag från denna 
rekommendation, gärna i dialog med skriftserierna. 

Arbetet med att ta fram en etiklathund går framåt. Ordf 
redogör för processen. Ulf Görman skriver texten, etikrådet 
läser och kommenterar. Etiklathunden ( eg. 
etikprövningslathunden) kommer att vara ett levande 
dokument, och Forskningsnämnden får ansvara för att 
lathunden kontinuerligt uppdateras. 

Etiklathunden fastställs på AU i augusti. 

Ordf meddelar att viss information om forskningsdata numera 
finns på HT-bibliotekens hemsida: 
http://www.J1tbibl.lu .se/forskare/forskningsdatabantering/ 

Diskussion. 

En arbetsgrupp som får i uppdrag att följa upp arbetet med 
forskningsdata sätts samman. Den ska bestå av Niclas 
Burenhult, Malin Svensson Lundmark, samt representanter 
från IT-avdelningen och HT-biblioteken. Representanten för 
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687 Forskarnas hemsidor och LUCRIS
sidor. 

688 Forskning om migration. 

689 Planering av internat. 

Vid protokollet 

Justeras 

HT-biblioteken blir sammankallande. 

Diskussion om koordinering av forskarnas hemsidor och 
LUCRIS-sidor. 

Nämnden ger IT-avdelningen i uppdrag att ta fram minst två 
olika förslag på hur koordinering mellan presentation av 
forskning på medarbetares hemsidor och samma medarbetares 
LUCRIS-sidor ska kunna ske på enklast och mest effektivt 
sätt. 

Nämnden konstaterar att VR inte ämnar lansera 
migrationstemat förrän tidigast 2018. 

Nämnden anser att för att hålla frågan levande och vara redo 
för en framtida utlysning bör fakulteterna anordna något slags 
seminarium under hösten. 

Nämnden åker på internat 14-15/6. 

Diskussion. 

Huvudpunkter på internatet blir: 

Gå igenom fakulteternas gamla strategiska 
forskningsplan och skissera ny plan 
Kriterier för professurer 
F orskningsredovisningar 
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