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§ Åren de Beslut 

46 Utseende av justeringsperson. Jakob Green Werkmäster utses. 

47 Fastställande av dagordning. 

48 Kriterium. 

49 ECHIC-konferensen. 

Dagordningen fastställs. 

Isak Hammar informerar nämnden om Kriterium. Kriterium är 
en infrastruktur för att sakkunniggranska monografier som är 
utgivna i Sverige, samt en publiceringskanal för Open Access. 
Kriterium drivs av UU, GU och LU, med ekonomiskt stöd 
från RJ, VR och KB och i samarbete med bokförlag. 
Samarbetet startade 2014 som ett svar på monografins 
minskade status i den akademiska världen. Samarbetet håller 
på att utvecklas till en permanent infrastruktur med flera 
lärosäten inblandade. Det finns en förväntan från 
forskningsfinansiärema att Kriterium på sikt ska bäras av 
lärosäten. Just nu finns ca 20 böcker i systemet varav 8 har 
blivit publicerade. 

Ett symposium om sakkunniggranskning av antologier, med 
anledning av publikationen av den första LV-anknutna boken i 
Kriterium, Lina Sturfelts och Marie Cronqvists War Remains, 
är planerat till september. 

Isak Hammar rapporterar om arbetet med ECHIC
konferensen. 

Diskussion om tema och sammansättning av arbetsgrupp. 
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50 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-05-17, bilaga§ 50 

Arbetsgruppen kommer att informera nämnden löpande under 
höstterminen. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

51 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordf rapporterar om arbetet med den kommande 

52 Vårterminens möten med 
institutionerna. 

53 F orskningsansökningsstöd. 
Utlysning, bilaga § 53a 
Ansökningar från Blennow/Neuhaus, 
Dutceac Segesten, 
Norrhem/Kaiserf eld, Persson och 
Vähäkangas, bilaga§ 53b-f 
Sammanställning, bilaga§ 53g 

54 Avtackning. 

forskningsutvärderingen, som befinner sig på 
planeringsstadiet. 

Processen med Wallenberg Academy Fellows är igång och 
Forskningsservice försöker samordna LU:s fakulteter och 
informera prefekter och andra berörda parter, trots en kortare 
hanteringsordning än tidigare år. 

Nämnden sammanfattar och diskuterar vårterminens möten 
med institutionerna. Mötena upplevs som väldigt givande av 
nämnden. 

Nya möten med institutionerna planeras till våren 2019. 

Ingående diskussion. 

Nämnden fattar ett principbeslut om riktlinje för arvode till 
extern läsare av ansökan. Beloppet ska vara 10 000 kr. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av 
forskningsansökningsstöd under HT 2018 enligt följande: 

Katarina Blennow & Sinikka Neuhaus, 54 000 kr 
Anamaria Dutceac Segesten, 8 620 kr 
Svante Norrhem & Thomas Kaiserfeld, 151 880 kr 
Maria Persson, 37 000 kr (workshop), 15 000 kr (extern 
läsare: arvordering för kommentarer samt för presentation på 
workshop) 
Mika Vähäkangas, 169 000 kr 

Thomas Kaiserfeld deltar inte i beslutet. 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 

Jakob Green Werkmäster och Malin Svensson Lundmark 
lämnar nämnden efter vårterminen. Nämnden tackar dem 
bägge för ett ypperligt arbete. 
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