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§ Arende 

699 Utseende av justeringsperson. 

670 Fastställande av dagordning. 

671 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-09-
11, bilaga§ 671 

672 HT-fakulteternas strategiska 
forskningsplan. 

673 HT-ansökningar till KA W. 
Letter of Intent från Gerd Carling et 
al, bilaga § 673 

674 Tryckningsbidrag Westrins stiftelse. 
Utlysningstext, bilaga§ 674a 
Ansökningar från Bengtsen et al, 
Diurlin, Halldenius et al, Lundberg, 

Beslut 

Jakob Green Werkmäster utses. 

Dagordningen fastställs med två ändringar: besöket från LU:s 
IT-arkivarie stryks, och ärendet om inbjudan av tysk 
gästforskare (§ 676) läggs till. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att Nicolo Dell'Unto varit på ERC-intervju i 
Bryssel. 

Sekr meddelar att fakulteterna var välrepresenterade under 
nyss avslutade Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. 

Arbetet fortgår med att ta fram en ny strategisk 
forskningsplan. 

Diskussion. 

Inför nästa sammanträde utarbetar arbetsgruppen ett utkast till 
ny plan som nämnden får ta ställning till. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att ställa sig bakom Gerd Carlings ansökan. 

Nämnden konstaterar att sex ansökningar inkommit. Beloppet 
som ska delas ut är 73 494 kr. 

Ingående diskussion. 
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Riving et al, Stjernholm, bilaga § 
674b-g 

675 Resursfördelningsprinciper. 

676 Gästforskare från Tyskland. 
Inbjudan av gästforskare från 
Tyskland, bilaga§ 676a 
Förslag från Historiska institutionen, 
bilaga § 676b 

Vid protokollet 

Justeras 

~Pe 

Nämnden beslutar att tilldela Lars Diurlin, Björn Lundberg 
och Emil Stjernholm 24 498 kr var. 

Ordf har fått i uppdrag att formulera förslag på 
resursfördelningsprinciper av en central arbetsgrupp vid LU. 
Principerna ska i första hand kunna appliceras vid 
fördelningen till lärosätena, men frågan om deras 
tillämpbarhet inom lärosäten är också intressant. 

Olika förslag diskuteras. 

Nämndens ledamöter får i uppdrag att med utgångspunkt i 
mötets diskussion leverera inspel till ordf. 

Diskussionen leder till också till ett förslag om eventuellt tema 
för en framtidskonferens: "Hur förbättrar HT världen?" 
Johanna Gustafsson Lundberg får i uppdrag att till nästa 
sammanträde konkretisera konceptet för konferensen. 

Diskussion. 

Nämnden ställer sig bakom förslaget från Historiska 
institutionen. 

~· (J(i"." 
Jakob Green? er , aster 
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