
LUNDS UNIVERSITET  PROTOKOLL    1(3) 
Området för humaniora och teologi  Sammanträdestid 
Forskningsnämnden  2008-02-28 klockan 15.15 - 17.00 
  
 
Närvarande ledamöter Gunnar Broberg professor  
 Lovisa Brännstedt studerande  
 Samuel Byrskog professor  
 Eva Hamberg professor  
 Merle Horne professor från och med §160 
 Björn Larsson professor  
 Sara Kjellberg doktorand  
 Jan Svensson professor, områdesdekan ordförande 
 Lynn Åkesson professor  
    
Frånvarande ledamot Thord Svensson doktorand  
    
Övriga närvarande Jesper Olsson byrådirektör sekreterare 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
158 Utseende av justeringsperson. Björn Larsson utses. 
   
159 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med utsänt tillägg samt med 

tillägg av ärendet ”Uppackning av böcker vid HT-
biblioteken”. 

   
160 Meddelanden. Protokollet från föregående sammanträde läggs till 

handlingarna. 
 
Ordföranden informerar i anslutning till §155 om 
kontakter med kanslichefen om den föreslagna 
anställningens förhållande till fakultetssekreterarna. 

   
161 Rapport: HT-områdets styrkor och svagheter. 

 
Rapport, bilaga §161. 

Ordföranden redogör för bakgrunden till och 
förutsättningarna för rapporten. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar  
 
att inrätta en arbetsgrupp bestående av Lovisa 
Brännstedt, Samuel Byrskog, Sara Kjellberg, Björn 
Larsson och Susanne Lundin (sammankallande); 
 
att ge gruppen i uppdrag dels att komplettera och 
precisera rapporten så att bilden av områdets 
forskning blir tydlig och fullständig, dels att föreslå 
former för hur områdets forskning kan följas upp 
löpande; 
 
att det sammanträde som planerats till den 27 maj 
förlängs till en halvdag och i huvudsak ägnas åt detta 
ärende. 
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§ Ärende Beslut 

 
162 Ansökan om medel för programmet 

Interkulturell interaktion. 
 
Ansökan, bilaga §162. 
 
Jfr §153. 

Ordföranden informerar om arbetet med den insända 
ansökan. 

   
163 RQ-08. 

 
Förslag från ordföranden, bilaga §163. 
 
Jfr §154. 

Ordföranden informerar om den aktuella situationen 
vad gäller panelerna och om att tidsfristen för 
inläggning av uppgifter utsträckts till den 7 mars. 
 
Nämnden diskuterar förslaget till övergripande text 
för området och ger ordföranden i uppdrag att infoga 
ändringar och tillägg i enlighet med diskussionen. 

   
164 Rutiner för hantering av ansökningar om 

forskningsstöd. 
 
Jfr §151. 

Ordföranden redogör för ärendets bakgrund och 
meddelar att ansökningarna om 
postdoktorsanställningar kommer att beredas av 
dekanerna, liksom tidigare år. 
 
Nämnden beslutar  
 
att inrätta en arbetsgrupp, bestående av ordföranden, 
Thord Svensson (under förutsättning att han 
accepterar) och Lynn Åkesson, med möjlighet att 
konsultera ytterligare personer; 
 
att ge arbetsgruppen i uppdrag att bereda 
ansökningarna om tre månaders forskningsstöd för 
redan anställda och föreslå nämnden vilka av dessa 
som skall tilldelas medel; 
 
att ge samtliga ledamöter i nämnden möjlighet att till 
arbetsgruppen inkomma med förslag till rangordning 
av ansökningarna om medel för treåriga projekt; 
 
att ge arbetsgruppen i uppdrag att på basis av de 
inkomna rangordningarna föreslå nämnden vilka som 
skall tilldelas medel. 
 
Nämnden diskuterar frågan om jäv vid beredningen 
och konstaterar att jäv uppstår då nämndens 
ledamöter eller ledamöternas anhöriga söker eller ingår 
i en grupp som söker medel, men inte då man endast 
känner eller känner till någon av de sökande. 

   
165 HERA – Humanities in the European 

Research Area. 
Nämnden beslutar att information om 
forskningsprogrammet skall spridas inom området. 
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§ Ärende Beslut 

 
166 Uppackning av böcker vid HT-biblioteken. Björn Larsson redogör för situationen efter 

institutionsbibliotekens flytt till Språk- och 
litteraturcentrums bibliotek. 
 
Nämnden beslutar  
 
att hos områdesstyrelsen begära att medel avsätts för 
uppackning av det material som fortfarande inte är 
tillgängligt; 
 
att uppdra åt ordföranden att med hjälp av 
tillförordnade områdesbibliotekarien precisera det 
nödvändiga beloppet.  

 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Jesper Olsson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jan Svensson Björn Larsson 
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