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Åren de 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-10-
12, bilaga§ 679 

Prefekternas forskningsredogörelser. 
Vägledning inför prefekternas 
forskningsredogörelser, bilaga § 680a 
Forskningsredogörelser, bilaga§ 
680b-h 

681 Resursfördelningsprinciper. 
Utkast, bilaga§ 681 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

Dagordningen fastställs . 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf rapporterar om en dialogkonferens i Stockholm, där VR 
och RJ meddelade sin syn på framtidens forskning och mottog 
synpunkter från lärosäten. 

Diskussion. 

Forskningsredogörelserna utgör ett bra underlag för nämnden 
inför kommande institutionsbesök. En planering inför dessa 
görs vid nästa nämndssammanträde. 

En röd tråd i redogörelserna är kritik mot befordringsstoppet, 
en annan är upplevelsen att LUCRIS än så länge är bristfälligt, 
framförallt vad gäller utvärdering av impact. 

LUCRIS används fortfarande inte fullt ut av forskarna. 
Nämnden anser att en ny uppmaning att använda systemet är 
lämplig. Vid nästa sammanträde fattar nämnden beslut om 
miniminivå för användare av LUCRIS. 

Uppföljning från föregående sammanträde. Ordf har ratt i 
uppdrag att formulera förslag på resursfördelningsprinciper av 
en central arbetsgrupp vid LU. Synpunkter har inhämtats från 
nämnden men också från dekanus och HT: s ekonomichef. 
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Framtidskonferens. 

Inventering forskningsinfrastrukturer. 
Följebrev, bilaga § 683a 
Svarsformulär från Filosofiska 
institutionen (3) och 
Humanistlaboratoriet, bilaga § 683b-c 

Pro Futura Scientia XIII. 
Utlysning och 
nomineringsinstruktioner, bilaga § 
684a 
Ansökningar från OlofBlomberg och 
George Masterton, bilaga § 684b-c 

Vid protokollet 

Justeras 

Ordf presenterar sitt förslag. De tre principerna som förs fram 
är kvalitet, bredd och rekrytering. 

Diskussion. 

Ordf och sekr fastställer dokumentet och meddelar Tina 
Trollås på Forskningsservice. 

Bordläggs till nästa sammanträde. 

Ordf och sekr sammanställer inventeringen och meddelar 
arbetsgruppen vid Forskning, samverkan och innovation. 

Nämnden konstaterar att två nomineringar inkommit; bägge 
uppfyller de formella kraven. 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att det är två starka nomineringar som är 
svåra att skilja åt. 

Nämnden för fram bägge nomineringar som förslag från HT, 
och rangordnar dem enligt följande: 

1. George Masterton 
2. OlofBlomberg 

Inför nästa års nomineringsprocess till Pro Futura föreslår 
nämnden att kalla institutionerna till förmöten, samt på andra 
sätt förbättra arbetsprocessen. 

Niclas Burenhult 
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