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§ Arende 

685 Utseende av justeringsperson. 

686 Fastställande av dagordning. 

687 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-11-
10, bilaga § 687 

fakultetssekreterare sekreterare 

docent forskningsresa 

Beslut 

Lena Strid utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf rapporterar om stora framgångar för HT hos 
Wallenbergstiftelserna: Johan Östling har utsetts till 
Wallenberg Academy Fellow, som en av tre forskare vid LU 
(och den enda humanisten i Sverige). Stora anslag ur MA W 
har tilldelats dels Gerd Carling, dels Agneta Gulz. Marianne 
Gullberg har fått sitt Wallenbergs Scholars-anslag förlängt 
med fem år. 

Sekr rapporterar att Historiska institutionens förslag på tysk 
gästprofessor ej beviljades av RJ (se § 676). 

Marie Cronqvist berättar om LU:s nyinrättade tankesmedja, 
LU Futura. Tankesmedjan kommer att vara 
universitetsövergripande. Verksamheten, som sätter igång vid 
årsskiftet 2017/2018, kommer att ledas av Lynn Åkesson. 
Marie kommer att vara biträdande föreståndare. Varje fakultet 
kommer därutöver att ha varsin representant med i 
tankesmedjan. 

688 Ansökningsstöd för forskningsmiljöer. Nämnden konstaterar att det har inkommit åtta ansökningar. 
Utlysning, bilaga § 688a 
Ansökningar från Bareis, Gansten & Ingående diskussion. 
Duner, Gerding, Hult, Lundin, Roll, 
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Rubenson och Strömqvist, bilaga § 
688b-i 

689 Utlysning av medel för projekt- och 
programansökan. 
Förslag på utlysning, bilaga§ 689 

690 Nedstängning av systemet för 
forskningsredovisningar på HT:s 
intranät. 

691 Radering av uppgifter i systemet för 
forskningsredovisningar på HT:s 
intranät. 

692 LUCRIS miniminivåer. 
Tidigare beslut om LUCRIS, bilaga § 
692a 
Inspel från IT -enheten och HT
biblioteken, bilaga § 692b 

693 Framtidskonferens. 

694 Strategiska forskningsplanen. 

695 Avtackning. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av forskningsmånad 
för att arbeta med ansökan om forskningsmiljöstöd under 
första kvartalet 2018 enligt följande: 

Henrik Gerding 
Francis M. Hult 
Sven Strömqvist 

Förslaget lämnas till fakultetsstyrelsens arbetsutskott. 

Diskussion. 

Ordf och sekr noterar nämndens synpunkter och fastställer 
sedan dokumentet i enlighet med dessa. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att stänga systemet för 
forskningsredovisningar på HT:s intranät. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att innehållet i systemet för 
forskningsredovisningar på HT:s intranät, som legat till grund 
för prefekternas tidigare forskningsredogörelser till FON (men 
sedan i år ersatts av information från LUCRIS), ska raderas 
den 30 april 2018. Då innehållet kan ha fortsatt personligt 
värde för forskarna ska de ges tillfälle att spara informationen 
lokalt. 

Diskussion. 

Ordf och sekr noterar nämndens synpunkter och fastställer 
dokument i enlighet med dessa, samt i samråd med IT -enheten 
och HT-biblioteken. 

Johanna Gustafsson Lundberg presenterar sina ideer om en 
framtidskonferens. 

Diskussion. 

Johanna kommer att sätta samman en arbetsgrupp med 
lämpliga personer samt ta kontakt med LU Futura (se§ 687) 
om eventuellt samarbete. 

Ordf meddelar att arbetet med den strategiska 
forskningsplanen fortskrider fram till årsskiftet. Den nya 
nämnden och den nya forskningsdekanen kommer därefter att 
ta över arbetet. 

Johannes Persson och Marie Cronqvist lämnar nämnden vid 
årsskiftet efter avslutad mandatperiod. Nämnden tackar dem 
bägge för ett ypperligt arbete. 
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Vid protokollet 

Justeras 

~~ 
Johannes Persson Lena Strid 


