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Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-03-02, bilaga§ 20 

Vice ordförande i FON. 

Beslut 

Lena Strid utses. 

Dagordningen fastställs i enlighet med kallelsen. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Forskningsnämndens möte med Filosofiska institutionen har 
flyttats till den 28 mars kl 11. 

Nämndens möte med CTR har planerats till den 6 april kl 14. 

Nämndens första institutionsmöte angående 2017 års 
forskningsredogörelser och den strategiska forskningsplanen 
har hållits med Institutionen för arkeologi och antikens 
historia. När samtliga möten har hållits kommer nämnden att 
ha en samlad diskussion på grundval av sammanställda 
anteckningar från mötena. Tanken är att diskussionerna också 
ska kunna leda fram till en operativ plan för nämndens arbete. 

Nämnden beslutar att utse Johanna Gustafsson Lundberg till 
vice ordförande i forskningsnämnden. 
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22 F orskningsansökningsstöd och 
myndighetskapitalet. 

Fortsättning av föregående mötes diskussion (jfr § 9) om 
hur överskottet av myndighetskapital kan tas till vara på 
bästa sätt. Förutsättningarna är att medlen måste kunna 
användas under 2018. 

Nämndens förslag blir en utlysning som inriktas på 
projektstödjande initiativ. Medel skulle exempelvis kunna 
sökas för 
- anlitande av assistent, 
- symposium för forskargrupp, 
- anlitande av extern läsare, 
- nätverkande i ansökningsproceduren. 

Vid behov skulle ytterligare en utlysning kunna ske, då 
för väl definierade engångskostnader, till exempel 
programlicenser, böcker, provtagning, grafisk formgivning. 

Ordföranden för förslaget vidare till fakultetsledningen och 
återkommer därefter med förslag till utlysning. 

23 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordföranden rapporterar från LU:s gemensamma 

24 Utbildningsinternat. 

forskningsnämnd. 

En arbetsgrupp om forskningsinfrastrukturfrågor har utsetts. 
HT:s representant i gruppen är Christian Balkenius. 

Information från LU:s planeringschefTim Ekberg om den 
pågående Styr- och resursutredningen, Strut, där gemensamt 
anslag till forskning och utbildning förordas. 

LERU har presenterat skiss över hur man ska arbeta med 
Open Science. 

Det finns planer på RQ20, en utvärdering av forskningen vid 
LU, som uppföljning till RQ08. 

Diskussion om inbjudan till Grundutbildningsnämndens 
internat i Ystad den 4 juni för samtal om kopplingen mellan 
grundutbildning och forskning. 

Ordföranden ska kontakta utbildningsledare Hege Markussen 
angående frågeställningar som Forskningsnämnden kan 
diskutera inför internatet. 

Till hösten planerar Forskningsnämnden ett eget internat. 
Ordföranden/sekreteraren skickar ut en doodle med möjliga 
datum till ledamöterna som planering inför detta. 
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25 LUCRIS. 
Remiss om förslag till hantering av 
information om 
forskningsinfrastrukturer vid LU i 
LUCRIS, bilaga § 25a 
Remissvar från Filosofiska 
institutionen och 
Humanistlaboratoriet, bilaga § 25b 

26 Fakulteternas strategiska 
forskningsplan. 

Vid protokollet 

Cecilia Bergsten 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 

Fortsättning av diskussion om redovisning av ansökningar 
om externa forskningsmedel i LUCRIS (jfr § 15). 

En modul som endast kan ses av behörig administratör 
finns redan, varför frågan gäller om redovisningen bör vara 
obligatorisk. 

Ingående diskussion. 

Forskningsnämnden beslutar att det bör vara obligatoriskt att 
redovisa ansökningar om externa medel i LUCRIS. 

Diskussion om remissen angående hantering av forsknings
infrastrukturer i LUCRIS och de svar som inkommit från 
Filosofiska institutionen och Humanistlaboratoriet. 

Forskningsnämnden beslutar att avge det yttrande som 
inkommit från Humanistlaboratoriet med tillägg av ett 
förtydligande på fråga 1. Ordföranden utformar yttrandet på 
grundval av diskussionen i nämnden. 

Uppföljning av föregående mötes diskussion med 
utgångspunkt i utkastet till strategisk plan (jfr § 16). 

Ordföranden sammanställer de kompletteringar som 
diskuterats fram under mötet och färdigställer förslaget till 
strategisk forskningsplan. Förslaget kommer att behandlas av 
fakultetsledningen den 10 april. 

Lena Strid 
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