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g Ärende

258.

259.

260.

261

Utseende av justeringsperson.

Fastställande av dagordningen.

Bryggfinansiering forskning splattformar.

Föredragande: Barbara Törnquist-Plewa

Ansökningar från plattformarna DigitalHistory,
Space Humanities och Laminate.,
bilagor S 259 A-C.

Dnr STYR 202212537

Medfinansiering av Huminfra infor
forlängningsansökan.

Föredragand e: Jo hanne s P er s s on

PM, bilaga S 260.

Dnr STYR 202212550

Medel till utredning om samverkan lor
profilområdet Mänskliga rättigheter.

Föredragand e: Sara Håkans s on

Förslag, bilaga S 261.

Dnr STYR 202212538

PROTOKOLL 2 (4)

2022-11-23

Beslut

Barbara Törnquist-Plewa utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Prodekanen informerar om ärendet som gäller de
forskningsplattformar som av fakultetsstyrel sen

beviljades medel 2020-09-30 ($ 167). Finansieringen
löper ut 2022 och därefter forväntas plattformarnas
fortsatta verksamhet finansieras genom externa medel
eller av de ingående institutionerna. HT-fakulteterna
har inbjudit forskningsplattformarna att ansöka om
bryggmedel for upprätthållande av till exempel
seminarieverksamhet eller som tillfälligt bidrag till
ökade kostnader som uppkommer i samband med
plattformarnas integrering i institutionernas verksamhet.

Ansökningar har inkommit från forskningsplattformarna
DigitalHistory, Space Humanities och Laminate.

Arbetsutskottet beslutar att tilldela medel enligt floljande
- 138 900 kr till DigitalHistory.
- 15 000 kr till Space Humanities.
- 386 880 kr till Laminate.

Den nationella infrastrukturen Huminfra, som leds av
Humanistlaboratoriet, beviljades medel från
Vetenskapsrådet for 2022-2024. Därefter har VR
meddelat att Huminfra kan ansöka om lorlängning
redan i februari 2023. F örlängningsansökan skulle
omfatta fyra âr (2025-2028) och de befintliga 12 noder
som redan ingår.

HT-fakulteterna ställer sig bakom Huminfras
forlängningsansökan till Vetenskapsrådet under
florutsättning om oforändrade principer for
finansieringen, inklusive stödet från universitetsnivån.

Information om forslaget som gäller att genomfora

en utredning av samverkan mellan utbildningar av

relevans for profilområdet Mänskliga rättigheter.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med forslaget att

tilldela 172 212 kr ur myndighetskapitalet till den

foreslagna utredningen. Summan utgör en tredjedel av
kostnaden ftir utredningen, de resterande två delarna

bekostas av profilområdet Mänskliga rättigheter och
Avdelningen for mänskliga rättigheter vid Historiska
institutionen.
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262.

263.

264.

26s.

266.

Revidering av beslut om arvoden.

Föredragande: Jonas Sundin

Förslag, bilaga $ 262

Dnr STYR 2020/1282

HT-bibliotekens öppetti der v åren 2023

Föredragand e: Viktoria Hörnlund

PM, bilaga $ 263

Arkivering av personliga hemsidor vid
HT-fakulteterna.

Föredragande: Mikael Falk

PM, bilaga $ 264.

Dnr V 202212622

Föregående protokoll och meddelanden.

Redovisning av pedagogiska projekt
som beviljades medel 2021,
bilaga S 265 A.
Förvaltningsplan Personal och lokaler 2023,
bilaga $ 265 B.

Revidering av bestämmelser for utbildning på

forskarnivå.

Föredragande: Kristinø Arnrup-Thorsbro,
Stephan Borgehammar

Protokollsutdrag från FS 22-1 1-09,

florslag, bilagor S 266 A-8.
Fastställda bestämmelser, bilaga S 266 C

Dnr STYR 202212161

AU finner att beslutet om ersättningar ti1l sakkunniga,
externa experter och opponenter behöver bearbetas
ytterligare innan det kan fastställas. Ärendet tas upp igen
vid ett senare tillfüIle.

PROTOKOLL

2022-11-23

3 (4)

Bibliotekschefen informerar om bakgrunden till ärendet

som har att g&a med nya regler for timanställda.

Med hänsyn till forutsättningarna godkänner AU att
HT-biblioteken håller stängt på lördagarna under våren
2023. Lösningen lorväntas bli temporär och önskemålet
är att biblioteken öppnas på lördagarna så snart det är

möjligt.

Arkivarie Mikael Falk informerar om fürslaget och
beskriver i korthet hur arkiveringen av personliga
hemsidor är tänkt att fungera.

Arbetsutskottet beslutar om arkivering av personliga
hemsidor vid HT-fakulteterna i enlighet med forslaget.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Fakultetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde
2022-ll-09, $ 137, att delegera till AU attfatta beslut
om Bestämmelser for utbildning på forskarnivå efter
ytterligare bearbetning av forslaget.

Information om de fortydliganden som gjorts gällande
främst fi nansiering av utbildningen.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa B estämmel ser lor
utbildning på forskarnivå inom HT-fakulteterna i enlighet
med forslaget och med redaktionella ändringar.

Ufl w



c-:.j}-ßl'+--

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Faku ltetsstyrelsens arbetsutskott

267. Revidering av anvisningar for disputation.

Föredragande: Kristina Arnrup-Thorsbro,
Stephan Borgehammar

PM, ftirslag, bilaga S 267 A-8.
Fastställda anvisningar, bilaga 5267 C

Dnr STYR 202211618

Vid protokollet

PROTOKOLL 4 (4)

2022-11-23

Information om lorslaget till revidering som främst
innefattar fortydliganden och endast mindre ändringar
av innehållet.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Anvisningar flor

disputation i enlighet med forslaget.

Karin SalomonssonCecilia Bergsten

Justeras

J Persson

ç 2s7-262

-Qn,bq,a ff/"^r,
Sara Håkansson
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Barbara Törnquist Plewa


