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55 Utseende av justeringsperson. 

56 Fastställande av dagordning. 

57 LUCRIS och forskningsstöd. 

58 

Diskussionsunderlag, bilaga §57 

ECHIC-konferensen. 
Diskussionsunderlag, bilaga §58 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

Dagordningen fastställs. 

HT-biblioteken besöker nämnden och informerar om 
tillgängliga stödfunktioner för forskare. Viktoria Hörnlund 
presenterar de vanligaste stödfunktionema. LUCRIS-gruppen 
presenterar LUCRIS och ger exempel på frågor och scenarier 
som kan uppstå i kontakten med forskare. 

För att underlätta arbetet med LUCRIS och för att förklara 
syftet med systemet har forskningsstödgruppen tagit fram ett 
underlag som nämnden kan använda i utformningen av 
formella riktlinjer. 

Diskussion. 

Isak Hammar rapporterar om det pågående arbetet med 
ECHIC-konferensen och presenterar ett utkast till tema och 
upplägg för konferensen. Det tänkta temat är "The many faces 
of the humanities - exploring the different roles of the 
humanities, past, present and future". 
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59 Meddelanden. 

60 

61 

Föregående mötesprotokoll 
2018-06-11, bilaga§ 59a 
Arbetsmiljöpolicy för HT-fakulteterna 
2018, bilaga §59b 
JLM-plan för HT-fakulteterna 2018, 
bilaga §59c 
LV-yttrande över remiss om UKÄ:s 
rapport om kvalitetssäkring av 
forskning, bilaga §59d 

Wallenberg Academy Fellows 2019. 
Utlysning, bedömningskriterier och 
hanteringsordning, bilaga §60a-c 
Handlingar från Anamaria Dutceac 
Segesten, Eleonora Narvselius, 
Mathias Osvath och Per Anders 
Rudling, bilaga §60d-g 

Remiss: Lunds universitets policy för 
forskningsdata. 
Missiv, bilaga §6la 
Förslag, bilaga §61b 
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Diskussion. 

Isak noterar nämndens synpunkter och går vidare med arbetet. 
Upplägget fastställs under hösten. Potentiella keynote 
speakers kontaktas samtidigt. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att nominera Per Anders Rudling som 
extern kandidat och Anamaria Dutceac Segesten och Mathias 
Osvath som interna kandidater, med rangordningen: Osvath, 
Dutceac Segesten. 

Nämnden har fått i uppdrag av fakultetsledningen att yttra sig 
i ärendet om LU:s policy för forskningsdata. 

Diskussion. 

Fråga 1 : Nämnden ställer sig bakom principerna men anser att 
dokumentets funktion måste förtydligas, att det inte är en 
handlingsplan utan att det formulerar generella målsättningar. 

Fråga 2: Nämnden anser att den korta beslutsperioden är 
rimlig. 

Ordf sammanställer nämndens synpunkter och tar dem vidare 
till AU:s sammanträde 19/9. 

62 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordfrapporterar om den universitetsgemensamma 

63 Stipendienämnden HT 2018. 

forskningsutvärderingen som planeras till 2020. 

Doktorandrepresentant i stipendienämnden HT 2018 blir 
Fredrika Larsson. Nämnden sammanträder preliminärt i mitten 
av november. 
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