
 1(3) 
 
 
 
 
 
 
 

  

Om rådet  för  hum aniora och teologi  
Forskningsnämnden 
 

 
 
 
 
 

Närvarande ledamöter Johanna Bergqvist forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt forskarstuderande  
 Jonas Granfeldt docent  
 Kristina Jennbert docent  
 Sara Kjellberg forskarstuderande  
 Marianne Thormählen professor ordförande 
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare sekreterare 
 Magnus Edblad Forskningsservice t o m § 3 

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
94 Utseende av justeringsperson. Johanna Bergqvist utses. 
   
95 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick med följande tillägg 

§ 9 Workshop angående artikelskrivande på engelska 
§ 10 VR och översättningar 

   
96 Presentation av Forskningsservice. 

 
 

Magnus Edblad presenterar Forskningsservices uppdrag 
och ansvarsområden. Diskussioner förs om EUs 
ramprogram, framtida forskningssatsningar och vilka 
möjligheter som området har att dels söka och dels 
beviljas externa medel. Bland annat betonades vikten av 
att uppmärksamma mindre finansiärer. Prefekternas roll 
framhävdes, liksom stödformer avsedda för individer 
snarare än grupper.   
 

   
97 Meddelanden 

 
Bilaga §97b Mediaanlays Q4 
 
Bilaga §97c Rektorsbeslut avseende 
stimulansmedel 
 
Bilaga §97d Rese- och 
forskningsbidrag inom humanistiska 
fakulteten  
 
Bilaga §97e Rese- och 
forskningsbidrag inom CTR 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
Nämnden konstaterar med anledning av bilaga § 97 c att 
samverkan mellan Göteborgs och Lunds universitet är 
etablerat.  
 
Nämnden finner kravet på att ansökningar till 
fakultetsstipendier ska innehålla en ekonomisk redogörelse 
enligt SUHF-modellen orimlig. 
 
Ordföranden meddelar att områdets kandidat till 
Wallenberg scholars inte fanns med bland dem som 
universitet nominerade. 

Sammanträdestid 
2010-02-22 
Kl. 15.15-18.15 
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Bilaga § 97f Information från 
Forskningsservice 
Bilaga §97g Utkast Handlingsplan 
för internationalisering 2010-2011 
 

 
Sekreteraren meddelar att det gemensamma 
nämndssammanträdet beslutade att eventuella synpunkter 
på Utkast Handlingsplan för internationalisering 2010-
2011 ska inkomma till henne senast den 26 februari.  

   
98 
 

Externa postdoc-stipendier 
Jmf § 89 
 
Bilaga §98a Överenskommelse 
postdoktorala stipendier från Allhem 
 
Bilaga §98b Utlysning av 
Allhemsstiftelsens postdoktorala 
stipendier 
 
Bilaga §98c Protokollsutdrag AU 
 
 

Nämnden beslutar att delegera en preliminär sållning av 
inkomna ansökningar till Allhemsstiftelsens postdoktorala 
stipendier till ordföranden och en studeranderepresentant. 
 
Ordföranden informerar med anledning av Åke Wibergs 
stiftelse att juridiska enheten kommer att se över 
stiftelsens statuter eftersom arbetsgivarfrågan är 
komplicerad.      

   
99 Forskarassistenter och Postdocar 

Jmf § 78 och 88 
 
Bilaga §99a Postdoctoral positions at 
the Joint Faculties of Humanities and 
Theology (JFHT): Strategic 
considerations 
 
Bilaga §99b Nya postdoktorala 
anställningar vid OMrådet för 
humaniora och teologi 
 
Bilaga §99c Förteckning över 
forskarassistenter 
 
Bilaga §99d Mediedrevets 
mekanismer och dess aktörer 
  

Ordföranden meddelar att området kommer att utlysa tre 
biträdande lektorat, en satsning som delfinansieras av 
universitetets centrala medel. Området kommer även att 
utlysa fler tjänster där institutionernas svar på remissen 
kommer att ligga till grund för vilken typ av tjänster och 
vilka antal som är aktuella. Remissen skickas ut till 
institutionerna och kårerna med tillägg avseende dels 
prioritering/rangordning av önskade tjänster och ämnen, 
dels ett påpekande om att undervisningskomponenten i en 
postdoktoral anställning belastar institutionernas GU-
medel.   
  
Sekreteraren får i uppdrag att utreda status på det 
områdesfinansierade projektet Mediedrevets mekanismer 
och dess aktörer. 

   
100 Nomineringsproblematik 

 
 

Ordföranden konstaterar att ett nomineringsförfarande till 
exempelvis Wallenberg scholars eller Pro Futura tar 
omkring 3-4 heltidsveckor om de vid fakulteten 
inblandades arbetstid räknas ihop. Möjligen skulle 
området ha andra rutiner för hantering av 
nomineringsärenden där förslagsvis 
forskningsredovisningen skulle kunna komma till 
användning. Nämnden beslutar att återkomma till ärendet 
vid ett senare tillfälle. 
  

   
101 Områdets delegationsordning och Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag att föreslå 
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nämndens strategi angående hantering 
av medfinansiering 
 
Bilaga §101a Instruktioner för 
nämnder och nätverk 
 
Bilaga §101b Revideringsförslag, 
OST 24/2 2010 

Forskarutbildningsnämnden ett gemensamt möte för att 
diskutera förutsättningar och effekter av 
omstruktureringen av utbildningen på forskarnivå och 
eventuella konsekvenser för forskningsplaneringen.  
 
Nämnden beslutar att föreslå områdesstyrelsen att i 
nämndens instruktioner ändra stycket att nämnden ska 
”…utarbeta underlag för en strategi för den 
externfinansierade forskningen…” till att nämnden istället 
ska ”…verka för…”, samt att ändra universitetets 
Scientific Advisory Board till University Advisory Board.   

   
102 Workshop angående artikelskrivande 

på engelska 
Ordföranden informerar om workshopen den 22 april 
angående artikelskrivande på engelska och att det finns ett 
fåtal platser kvar, således är efteranmälning möjlig.   

   
103 VR och översättningar Nämnden ger ordföranden i uppdrag att tillskriva VR och 

beklaga det faktum att det inte längre är möjligt att söka 
medel för översättande och språkgranskning av 
vetenskapliga texter.  

 
 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
 
 
Marianne Thormählen   Johanna Bergqvist 
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Närvarande ledamöter Johanna Bergqvist forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt forskarstuderande  
 Samuel Byrskog professor  
 Jonas Granfeldt docent  
 Kristina Jennbert docent  
 Sara Kjellberg forskarstuderande  
 Marianne Thormählen professor ordförande 
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare sekreterare 

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
104 Utseende av justeringsperson. Lovisa Brännstedt utses. 
   
105 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick med följande tillägg 

§ 7 Kungens professur i miljövetenskap 
§ 8 Doktorandrepresentation med anledning av hantering 
av a) fakulteternas rese- och forskningsstipendier  
b) Allhemsstiftelsens post docs 
§ 9 Gemensamt nämndsammanträde 

   
106 Meddelanden. 

 
A. Bilaga § 106a Föregående mötes 
protokoll (2010-02-22). 
B. Bilaga § 106b Stöd till 
språkgranskning Sfak 
C. Bilaga § 106c Ang. avskaffande av 
stöd till översättningsgranskning 
D. Bilaga § 106d Utseende av 
ledamöter och suppleanter i Rådet för 
forskningsinfrastruktur 
E. Bilaga §106e Uppföljning och 
utvärdering av strategiska 
forksningsområden 
F. Bilaga §106 f Protokollsutdrag 
SoL  
G. Information från dekaninternat 
 
 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden meddelar att områdets ledningsgrupp varit på 
dekaninternat och då bland annat diskuterat en tänkbar ny 
central modell för tilldelning av forskningsmedel och dess 
konsekvenser för området. Dekanerna diskuterade även 
förslaget om seniora forskningsmentorer, en satsning som 
förhoppningsvis kommer att finnas i nästa års budget. 
Även möjligheter till att bli striktare med  tillträdesdatum 
vid tjänstetillsättningar diskuterades.  

   

Sammanträdestid 
2010-04-09 
Kl. 15.15-18.05 
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107 Postdoktorala anställningar 

Jmf § 78, 88 samt 99 
 
Bilaga § 107a Remiss  
Bilaga § 107b Remissvar från 
Institutionen för arkeologi och 
antikens historia, Filosofiska 
institutionen med reservation från E 
Olsson, Historiska institutionen, 
Institutionen för kommunikation och 
medier, Institutionen för 
kulturvetenskaper, Språk-  och 
litteraturcentrum, Centrum för teologi 
och religionsvetenskap samt HTDR 
och LHK 
 

Nämnden diskuterar de inkomna remissvaren och 
fastställer följande förslag: 
 
Biträdande lektorat utlyses i 
Arkeologi 
Retorik 
Spanska -  inriktning bestäms senare med anledning av 
pågående tillsättningsärende 
 
Forskarassistenter utlyses i  
Historia 
Filosofi – inriktning bör beslutas av institutionen 
 
Tvååriga post docs utlyses i  
Konsthistoria och visuella studier 
Litteraturvetenskap inom forskningsprojektet FOLIO 
Franska  
Teologi 
Religionsvetenskap 
Ytterligare en tjänst vid CTR i det ämne som institutionen 
beslutar under förutsättning att medel finns 
 
Ärendet lämnas till områdesdekanen för beslut. 
 
Nämnden beslutar att samtliga remissvar plus en kort 
skrivelse från ordföranden ska tillställas samtliga 
prefekter. 

   
108 
 
 

Reading weeks 
 
Bilaga § 108a Remiss 
Bilaga § 108b Remissvar från  
Institutionen för arkeologi och 
antikens historia, Filosofiska 
institutionen, Historiska institutionen, 
Institutionen för kulturvetenskaper, 
Språk-  och litteraturcentrum samt 
Centrum för teologi och 
religionsvetenskap samt LHK  
 

Nämnden konstaterar att det inte kommer att bli några 
områdesgemensamma reading weeks under 2010, men att 
det finns beredvillighet att pröva. Nämnden återkommer 
till ärendet när de ämnen och institutioner som genomför 
försök med undervisningsfria veckor har utvärderat dem. 
 
Nämnden uppmanas att föreslå en svensk term för 
verksamheten och önskemål om att kansliet håller mötesfri 
vecka i samband med eventuellt kommande 
områdesövergripande reading weeks.   

   
109 Höstens sammanträden En enig nämnd framför ett tydligt önskemål om att även 

fortsättningsvis börja sammanträdena kl 15.15.  
 
Höstens sammanträden fastställdes enligt nedan 
15 september kl 15.15 
11 oktober kl 15.15 
8 november kl 15.15 
13 december kl 13.00 (arbetslunch) 
 
Ett gemensamt nämndsammanträde mellan 
forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden hålls 
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den 30 september 9.15-12.00. 

   
110 Kungens professur i miljövetenskap 

 
Nämnden beslutar att skicka ut nomineringsanmodan till 
institutionerna via prefekterna. 

   
111 Doktorandrepresentation med 

anledning av hantering av  
a) fakulteternas rese- och 
forskningsstipender  
b) Allhemsstiftelsens post docs 

Nämndens doktorandrepresentanter meddelar att Johanna 
Bergqvist medverkar vid hantering av fakulteternas rese- 
och forskningsstipendier och att  Lovisa Brännstedt 
medverkar vid hantering av Allhemsstiftelsens post docs. 

   
112 Gemensamt nämndsammanträde 23 

april 
Nämnden konstaterar att nästa gemensamma 
nämndsammanträde äger rum den 23 april kl 9-11. 
Sammanträdet ska handla om bemanning, och nämndens 
ledamöter uppmuntras att skicka eventuella 
synpunkter/diskussionspunkter med anledning av detta till 
sekreteraren. 

   
113 Övrigt Ordföranden meddelar att områdets utlysning av 

bokpubliceringstjänsten kommer att gå ut senare i april. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
 
 
Marianne Thormählen   Lovisa Brännstedt 
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Närvarande ledamöter Johanna Bergqvist forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt forskarstuderande  
 Samuel Byrskog professor  
 Jonas Granfeldt docent  
 Kristina Jennbert docent  
 Sara Kjellberg forskarstuderande  
 Marianne Thormählen professor ordförande 
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare sekreterare 

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
114 Utseende av justeringsperson. Kristina Jennbert utses. 
   
115 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick med följande tillägg: 

§ 12 Nominering till Björkliden 
§ 13 Finansiering av undervisningsdelen i FoAss-tjänster  
 

   
116 Meddelanden. 

 
Bilaga § 116 Utlysning av 
forskningsmedel för begränsade 
forskningsinsatser för 2011 samt 
Forskningsterminen – en dyrbar 
resurs för HT-området och dess 
seniorforskare 
 
 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
Jonas Granfeldt meddelar att den kommande utlysningen 
av det biträdande lektoratet i spanska blir med 
språkvetenskaplig inriktning. 
 
Nämnden konstaterat att andelen undervisning i biträdande 
lektorat bör diskuteras på såväl områdes- som central 
nivå. 
 
Nämnden efterlyser information om vem eller vilka som 
ska medverka i bedömningen av de sökande till de tvååriga 
postdoktorala tjänsterna. 

   
 

117 Postdoktorala anställningar 
 
Bilaga § 117a Ledigkungörelse  
2008-08-20  
 
Bilaga § 117b Förfrågan från Björn 
Petersson  

Nämnden föreslår att Institutionen för kulturvetenskaper 
tilldelas en tvåårig postdok då innehavaren av en sådan 
anställning, utlyst 2008-08-20, aldrig tillträtt och nu 
avsagt sig den.  Ärendet överlämnas till områdets dekan 
för beslut. 
 
Nämnden tillstyrker Filosofiska institutionens förfrågan 

Sammanträdestid 
2010-05-31 
Kl. 13.15-16.05 
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om att utlysa en ettårig postdok i praktisk filosofi, 
finansierad av institutionens RQ08 medel. Områdets 
ekonom har intygat att finansiellt utrymme föreligger, och 
ärendet lämnas därmed till områdets dekan för beslut.   
 

   
118 
 
 

Diskussion: Modeller för fördelning av 
fakultetsanslag för forskning 

 
Bilaga § 118a Ny modell för 
fördelning av fakultetsmedel – hur 
kan vi mäta och premiera 
konkurrenskraft? 
 
Bilaga § 118b Ny modell för 
fördelning av fakultetsmedel – hur 
kan vi mäta och premiera kvalitet? 
 
Bilaga § 118c A performance 
indicator based on complete data for 
the scientific publication output at 
research institutions 
 
Bilaga § 118d Publiceringar och 
forskningsmedel – den norska 
modellen 
 

Ordförande informerar om de rundabordssamtal som hon 
deltagit i, arrangerade på central nivå, med fokus på 
forskningskvalité och -konkurrenskraft. Vid samtalen 
förde ordföranden fram att HT-forskningen är av hög 
kvalité och så hög produktivitet som kan förväntas med 
dagens tilldelning.  HT-forskningen vid LU står sig väl i 
konkurrens med sina nationella systerfakulteter, men det 
finns inget intresse för att införa intern medelsfördelning 
baserat på bibliometriska modeller.  
 
I den norska modellen för forskningsutvärdering har 
hänsyn inte tagits till redaktörskap, och monografier blir 
styvmoderligt behandlade. Det faktum att humanistisk 
forskning publiceras på andra språk än engelska borde 
också uppmärksammas. Nämnden beslutar att bjuda in 
sakkunniga inom bibliometriområdet för diskussion om 
HT-forskningens utmaningar och möjligheter. 
 
Nämnden konstaterar att det finns problem med att rektor, 
som arbetar långt ifrån verksamheten, ska kunna kalla 
professorer till fakulteterna. I den mån professorer kallas, 
utan utlysningsförfarande, ska åtgärden vara väl 
förankrad på fakultetsnivå.  
    

   
119 Forskningsmentorer Nämnden uppdrar åt ordföranden att vid höstens 

budgetarbete föreslå tilldelning för 15 forskningsmentorer 
à 40 000 kr under 2011. Ordföranden ombedes även att 
skriva ett underlag till presumtiva mentorer om uppdraget.  

   
120 Samarbete med HT-biblioteken 

 
Nämnden tillstyrker ordförandens förslag om att låta HT-
biblioteken hålla workshops för områdets forskare i hur 
man undersöker sin forsknings ”impact”. Ärendet lämnas 
till AU för beslut.  

   
121 Bokpubliceringstjänst Nämnden beslutar att tillsätta en grupp bestående av 

ordföranden, Kristina Jennbert och Sara Kjellberg för en 
första genomgång av de inkomna ansökningarna till 
bokpubliceringstjänsten. 

   
122 Webbformulär för 

forskningsredovisningen 
 
Bilaga § 9 Forskningsredovisning 
 

Nämnden framför önskemål att i forskningsredovisningen 
även kunna redogöra för inbjudningar som gästföreläsare 
samt för mottagna priser och utmärkelser.  
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123 
 
 
 
 
 
 
124 
 
 
 
 
 
 
125 
 
 
 
126 
 
 
 
 
127 

Dispens från forskningsredovisningen 
 
 
 
 
 
 
 Nya strategiska forskningssatsningar 
från Forskningsnämnden. 
 
 
 
 
 
Nomineringar till Björkliden 
 
 
 
Finansiering av undervisningsdelen i 
FoAss-tjänster 
 
 
 
Ev övrigt 

Nämnden beslutar att det inte kommer att medges dispens 
från kravet att kunna uppvisa en forskningsredovisning i 
ansökningar till forskningstermin annat än för sökande 
som inte omfattades av skyldighet att redovisa forskning 
för lärsåret 2008-2009. 
 
 
Nämnden diskuterar  

- frigörande av tid och möjligheter för forskare som 
har kursadministrationsansvar 

- satsning på gästprofessorer 
- ledarskapsprogram för blivande forskningsledare 
- längre forskningsvistelser utomlands 

 
Nämnden diskuterar möjliga kandidater och enas om tre. 
Ordföranden ges i uppgift att kontakta dessa med 
erbjudandet att bli nominerad. 
 
Nämnden konstaterar att det är varje institutions 
ekonomiska ansvar att tillse att undervisningsdelen i 
forskarassistenttjänster är finansierad. Området kan inte 
förväntas gå in och täcka en sådan kostnad.      
 
Ordföranden tackade nämnden för gott samarbete under 
terminen och riktade ett särskilt tack till de avgående 
ledamöterna Sara Kjellberg och Lovisa Brännstedt för 
utmärkta insatser under mandatperioden. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
 
 
Marianne Thormählen   Kristina Jennbert 
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Närvarande ledamöter Johanna Bergqvist forskarstuderande  
 Kajsa Brilkman forskarstuderande t o m § 133 
 Samuel Byrskog professor  
 Hanna Carlsson forskarstuderande  
 Jonas Granfeldt docent t o m § 132 
 Kristina Jennbert docent  
 Marianne Thormählen professor ordförande 
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare sekreterare 

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
128 Utseende av justeringsperson. Samuel Byrskog utses. 
   
129 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick med följande tillägg: 

§ 3G Möjlighet om att ansöka om 
forskningsinfrastrukturstöd blir egen punkt, § 5  
§ 3H Fakultetsbesök från VR behandlas under § 6  
 

   
130 Meddelanden. 

Bilaga § 130a Plan för breddad 
rekrytering vid Området 
Bilaga § 130b Arbetsgrupp för 
utveckling av ny verksamhet inom det 
kulturvetenskapliga fältet, med flera, 
vid Campus Hbg 
Bilaga § 130c Protokollsutdrag OST 
AU 2010-06-02 
Bilaga § 130d Protokollsutdrag OST 
AU 2010-06-23 
Bilaga § 130e Protokollsutdrag OST 
AU 2010-08-25 § 305 
 
 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
Jonas Granfeldt meddelar med anledning av bilaga § 
130b, att området har ställt sig positiva till att ta över 
ämnet utbildningsvetenskap som kommer att förläggas till 
Campus Helsingborg.  
 
Ordföranden informerar med anledning av bilaga § 130d 
att HT-biblioteken kommer att inkomma med förslag till 
workshop.  
 
Ordföranden meddelar att Katarina Bernhardsson har 
tillträtt på tjänsten som bokpubliceringsutredare vid 
området. 

131 Utlysning av forskningsmedel för 
begränsade forskningsinsatser för 
2011 
Bilaga § 131a Utlysning 2010-05-24  
Bilaga § 131b Ansökningar från 
Verner Egerland, Inger Enkvist, Olof 

Nämnden konstaterar att nio ansökningar har inkommit, 
varav en ofullständig. Ansökningarna diskuteras ingående. 
 
Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av 
forskningsterminer till  
Verner Egerland, VT 2011 

Sammanträdestid 
2010-09-15 
Kl. 15.15-18.45 
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Hedling, Gunlög Josefsson, Satu 
Manninen, Lars Larm, Susanne 
Lundin, Mikael Askander och Jan 
Hartman 
 
Dnr HT 2010/173 

Olof Hedling, HT 2011 
Gunlög Josefsson, VT 2011 
Satu Manninen, HT 2011 
Lars Larm, HT 2011 
Susanne Lundin, HT 2011 
Mikael Askander, HT 2011 
 
Ärendet lämnas till områdesdekanen för beslut.   

   
132 Möjlighet om att ansöka om 

forskningsinfrastrukturstöd  
 
Bilaga § 132a Ansökningsanmodan 
samt mailkorrespondens 
Bilaga § 132b Ansökningar från 
Susanne Lundin, Marianne Gullberg 
och Christian Balkenius 
 

Nämnden beslutar att föreslå dekanus att stödja 
ansökningarna från Susanne Lundin och Marianne 
Gullberg i sin helhet samt att stödja ansökan från 
Christian Balkenius med mindre ändringsförslag. 
  

   
   
133 
 
 

Nomineringar 
Bilaga § 133a Protokollsutdrag OST 
AU 2010-08-25  
Bilaga § 133b Mailkorrespondens 
med nomineringsanmodan 
Bilaga § 133c Fakultetsbesök från VR 
Bilaga § 133 d Dan David Prize 
Bilaga § 133e Information till 
Björklidendeltagare 

Nämnden beslutar att nominera Jutta Haider (1), Karin 
Nykvist (2), Håkan Jönsson (1) och Johan Östling (2) till 
LUs program ”Morgondagens” forskningsledare. 
Nämnden beslutar att utse Marie Källkvist och Arthur 
Holmer till reserver.  
 
Nämnden diskuterar vilka personer som i egenskap av sina 
uppdrag bör träffa VR. Nämnden ger ordföranden i 
uppdrag att diskutera förslagen med områdesordföranden.  
 
Nämnden tillstyrker ordförandens förslag till mottagare av 
Dan David Prize 2011. 
 
Ordföranden meddelar att Mathias Osvath och David 
Dunér valdes av LU centralt till områdets deltagare vid 
Idéforum för unga forskare. Innan deltagarna åkte till 
Björkliden hann ordföranden informera dem om de 
diskussioner om och de satsningar på yngre forskare som 
området har haft och gjort under den innevarande 
mandatperioden.  
    

   
134 Vidareutveckling av 

workshopverksamhet 
Bilaga §134 Utvärderingar av 
workshop angående artikelskrivande 
på engelska 
 

Nämnden konstaterar att workshopen om artikelskrivande 
på engelska genomgående har fått mycket höga betyg av 
workshopens deltagare och tillstyrker ordförandens förslag 
om att fortsätta och vidareutveckla verksamheten. 

   
135 Satsning på översättning och 

språkgranskning 
 

Ärendet bordläggs till nästa möte.  
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Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
 
 
Marianne Thormählen   Samuel Byrskog 
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Närvarande ledamöter Johanna Bergqvist forskarstuderande  
 Kajsa Brilkman forskarstuderande  
 Hanna Carlsson forskarstuderande  
 Jonas Granfeldt docent  
 Marianne Thormählen professor ordförande 
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare sekreterare 
    
Frånvarande ledamöter Samuel Byrskog professor  
 Kristina Jennbert docent  

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
136 Utseende av justeringsperson. Hanna Carlsson utses. 
   
137 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
138 Meddelanden. 

 
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 

139 Satsning på översättning och 
språkgranskning 
 
 

Nämnden uppdrar åt ordföranden att till 
budgetförhandlingarna föreslå en satsning på översättning 
och språkgranskning, i första hand på artiklar. Nämndens 
förslag är att medel för ändamålet ska kunna sökas 
fortlöpande under nästa år av forskare och doktorander, 
dock inte för avhandlingssammanhang.  
 
Nämnden föreslår även att området ser över utbudet av 
språkgranskare och översättare för att kunna upprätta en 
lista över beprövade översättare/språkgranskare med 
kompetens inom vissa områden.   

   
140 Hanteringsmodus för stipendier 

 
Ordföranden meddelar att Donationsförvaltningen vid 
höstens utlysning av fakulteternas rese- och 
forskningsbidrag frångått rutinen att informera forskarna. 
Protester från områdena har resulterat i att 
ansökningstiden har förlängts till den 14 oktober.   
  

  Nämnden utser Hanna Carlsson att jämte ordföranden 
bereda och besluta om tilldelning och tilldelningsförslag.  

   
141 Hanteringsmodus för inkomna Nämnden beslutar att synpunkter på 

Sammanträdestid 
2010-10-08 
Kl. 16.15-17.30 

 

 

 

PROTOKOLL 
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synpunkter på forskningsredovisningen 
 
Bilaga § 141 Mailkorr 

forskningsredovisningen tas upp samlat vid nämndens 
februarimöte. 
    

   
142 Hanteringsmodus för ansökningar om 

medel ur Sandblomsfonden 
 
Bilaga § 142 Utlysning av medel ur 
Grace och Philip Sandbloms fond 
 

Nämnden utser Jonas Granfeldt att jämte ordföranden 
bereda ärendet.   

   
143 Forskningsmentorer 

 
Bilaga § 143 Forskningsmentorer vid 
Område HT 

 

Nämnden tillstyrker skrivelsen med tillägget att sökanden 
ska ha fyllt i sin forskningsredovisning samt ha uppdaterat 
sin forskningshemsida och sina uppgifter i LUP.  
 
Nämnden ger ordföranden i uppdrag att föra fram 
skrivelsen vid budgetdiskussionerna. 

   
144 Särskilt stöd för nära-skjuter-ingen-

hare-projektansökningar 
Nämnden uppdrar åt ordföranden att i 
budgetdiskussionerna föreslå en satsning på de 
ansökningar till externa finansiärer som gått mycket långt, 
men fått avslag. Satsningen skulle medge tre veckors 
arbetstid för den sökanden att ytterligare vässa ansökan 
samt en veckas arbetstid för en expert som ska bistå 
sökanden. Förslaget från nämnden är stöd till sex projekt, 
d v s en satsning på 500 000 SEK.  
 
Vid en ansökan om dessa medel måste ett prefektintyg 
medsändas. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
 
 
Marianne Thormählen   Hanna Carlsson 
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Närvarande ledamöter Kajsa Brilkman forskarstuderande  
 Samuel Byrskog professor  
 Hanna Carlsson forskarstuderande  
 Marianne Thormählen professor ordförande 
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare sekreterare 
 David Dunér docent t o m § 147 
 Mathias Osvath vetenskaplig föreståndare t o m § 147 
    
Frånvarande ledamöter Johanna Bergqvist forskarstuderande  
 Jonas Granfeldt docent  
 Kristina Jennbert professor  

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
145 Utseende av justeringsperson Kajsa Brilkman utses. 
   
146 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs i utsänt skick. 
   
147 Information om Björkliden Manifesto 

2011. 
Bilaga § 147 Björkliden Manifesto 
2010 
 

David Dunér och Mathias Osvath informerar om 
internatet i Björkliden och Björkliden Manifesto 2010.  
 
Förslag om att införa ett idéforum för yngre forskare 
diskuteras. Även postdoktorala anställningar diskuteras 
och problem kring längre, men färre anställningar 
konstaterades. Möjligheten för området att bidra med 
ytterligare 10% av en tidsbegränsad, postdoktoral 
anställning problematiseras men avfärdas inte.     
 

148 Meddelanden 
Bilaga § 148a Minnesanteckningar 
från gemensamt nämndsammanträde 
2010-02-18 
Bilaga § 148b Ledamöter och 
ordförande i styrelsen för 
Pufendorfinstitutet 
Bilaga § 148c Atomium Culture 
Bilaga § 148d PM Remiss, Förslag 
till föreskrifter för stipendier 
Bilaga § 148e Nomineringsanmodan 
Åke Wiberg 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden meddelar att Nomineringsanmodan från Åke 
Wibergs stiftelse, bilaga § 148e, kommer att gå ut till 
prefekterna med sista nomineringsdag den 17 december. 
Ärendet bereds sedan vid nämndens första sammanträde 
nästa år.  

Sammanträdestid 
2010-11-08 
Kl. 15.15-17.40 

 

 

 

PROTOKOLL 
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Bilaga § 148f FRONESIS-projektet 
Bilaga § 148g Beslut Grace och 
Philip Sandbloms fond 
Bilaga § 148h Mailkorr med 
anledning av nomineringar 
 

   
149 Diskussion: Information från Knut och 

Alice Wallenbergs Stiftelse 
Bilaga §149 Information från Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse 
 
 

Nämnden uppdrar åt ordföranden att tillskriva stiftelsen 
och tacka för värdefull information men också för att 
påtala problematiken med open access samt för att påpeka 
missnöjet med att humanistisk forskning enbart kan 
beviljas medel från stiftelsen om frågeställningarna har 
relevans för naturvetenskap, teknik eller medicin.   
  

   
150 
 
 

Diskussion: Bibliometri 
Bilaga §150 Bibliometri ur ett HT-
perspektiv 
 

Nämnden diskuterar presentationen från förra mötet och 
konstaterar att området kommer att tvingas förhålla sig till 
bibliometriska mätningar framgent. Ordföranden 
rapporterar från mötet med områdets bibliotekarier och 
den workshop som kommer att erbjudas områdets 
forskare, med fokus på forskningens impact. Det ska 
också erbjudas hjälp med inläggningar i LUP.      
    

   
151 Diskussion: VRs besök 2010-10-28 

Bilaga §151 Mailkorr i ärendet 
 

Ordföranden och Samuel Byrskog informerade om 
diskussionerna med VR där Arne Jarrick bland annat hade 
uppmanat områdena att ta fasta på forskningens relevans 
och resultat, något som politikerna har krav på.  
 
Ordföranden meddelar att Riksbankens Jubileumsfond 
kommer till Lund den 29 november för att träffa 
representanter från område HT samt 
samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna.   

   
152 Workshops under 2011 för forskare 

 
Nämnden föreslår att Josie Dixon ska, utöver en 
föreläsning, hålla en workshop om artikelskrivande på 
engelska och en om forskningskommunikation. Dixon 
kommer till Lund 14-16 september 2011. 

   
153 Hantering av stöd för 

översättning/språkgranskning 
Nämnden är enig om att ansökningar om stöd för 
översättning/språkgranskning av artiklar lämnas in till 
nämnden löpande under 2011. 
 

 
154 Hantering av stöd för hjälp till externa 

projekt 
Ordföranden meddelar att medel till stöd för hjälp till 
externa projekt är avsatt i nästa års budget. 
 
 
 

155 Nästa termins sammanträden Vårens sammanträden fastställs enligt nedan 
17 januari kl 15.15 
14 februari kl 15.15 
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7 mars kl 15.15 
11 april kl 15.15 
9 maj kl 15.15 
9 juni kl 13.00 (arbetslunch) 
 
Ett gemensamt nämndsammanträde med 
Forskningsnämnden, Forskarutbildningsnämnden och 
Grundutbildningsnämnden hålls den 2 februari 13.15-
15.00. 
 
 
 

 
Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
 
 
Marianne Thormählen   Kajsa Brilkman 
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