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Området  för  humaniora och teo log i  

Forskningsnämnden 

 

  
  
 
 
 
 
 

Närvarande ledamöter Johanna Bergqvist forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt forskarstuderande t.o.m. §56 
 Samuel Byrskog professor t.o.m. §56 
 Jonas Granfeldt docent  
 Kristina Jennbert docent  
 Sara Kjellberg forskarstuderande  
 Marianne Thormählen professor ordförande 
    
Frånvarande ledamöter    
    
Övriga närvarande Ida Andersson fakultetssekreterare sekreterare 

 
 
 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
49 Utseende av justeringsperson. Jonas Granfeldt utses. 

 
   
50 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick med följande 

tillägg och ändringar: 
 
Ett nytt ärende, ”Forskarnas hemsidor”, tillkommer innan 
punkten ”Övrigt”. 
Punkten ”Meddelanden” flyttas nedåt i dagordningen och 
behandlas innan punkten ”Forskarnas hemsidor”. 
Ärendena ”Skrivelse från Språk- och litteraturcentrum: 
’Finansiering av tillsvidareanställdas forsknings- och 
konferensresor.’” och ”Baltic Borderlands – inriktning av 
postdoc.” byter plats i dagordningen. 
 

   
51 Satsningar på yngre forskare i form av 

postdocbefattningar och anställningar 
som forskarassistent eller biträdande 
lektor. 
 
Dnr HT 2009/324 B 30 
 
Bilaga §51 a: Områdesstyrelsens 

Ordförande föredrar ärendet. 
 
Diskussion om förutsättningarna/formerna för ärendet. 
 
Diskussion om fördelning. 
 
Forskningsnämnden beslutar enhälligt att föreslå AU 
följande fördelning: En biträdande lektor i fältarkeologi 

Sammanträdestid 
2009-09-21 
Kl. 15.15-18.50 

 

 

 

PROTOKOLL 
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arbetsutskotts beslut om Satsningar på 
yngre forskare 2009. 
Bilaga §51b: Förfrågan till prefekter, 
sista svarsdatum 2009-09-09: 
Satsningar på yngre forskare i form av 
postdocbefattningar och anställningar 
som forskarassistent eller biträdande 
lektor. 
Bilaga §51c: Inkomna svar på 
förfrågan. 

och landskapsanalys (Institutionen för Arkeologi och 
antikens historia) och en postdoc i Digital kultur: 
förutsättningar och uttrycksformer (Institutionen för 
Kulturvetenskaper). 
 
Nämnden konstaterar att önskemålen som inkommit inte 
har kunnat förankras i vederbörliga former på 
institutionerna. Framgent bör en nyinventering göras med 
bättre tidsmässiga förutsättningar. 
 
Nämnden konstaterar även att det, med tanke på 
underlaget i de inkomna svaren, finns goda skäl att 
fortsätta med den här typen av satsningar. 
 

   
52 Baltic Borderlands – inriktning av 

postdoc. 
 
Dnr HT 2009/300 B 10 
 
Bilaga §52a: PM Forskarskolan 
Baltic Borderlands – 
forskningsnämndens agerande i 
frågan. 
Bilaga §52b: Områdesstyrelsens 
arbetsutskotts beslut om Angående 
forskarskolan Baltic Borderlands. 
Bilaga §52c Declaration letter 
 
Se även forskningsnämndens 
protokoll från sammanträdet 2009-
04-14, §35 

Ordförande föredrar ärendet. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden beslutar att uppdra åt ordförande att ta kontakt 
med Barbara Törnquist-Plewa samt att efter denna 
kontakt utröna vilka institutioner och ämnen som är 
intresserade av att vara med i utlysningen och därefter 
lämna ett förslag till beslut till AU. 
 

   
53 Skrivelse från Språk- och 

litteraturcentrum: ”Finansiering av 
tillsvidareanställdas forsknings- och 
konferensresor”. 
 
Dnr HT 2009/254 B 11 
 
Bilaga 53a: Skrivelse från Språk- och 
litteraturcentrums ledningsgrupp 
Finansiering av tillsvidareanställdas 
forsknings- och konferensresor. 
Bilaga 53b: Områdesstyrelsens 
arbetsutskotts beslut om Finansiering 
av tillsvidareanställdas forsknings- 
och konferensresor: Uppdrar åt 
forskningsnämnden att bereda 
ärendet. 

Ordförande föredrar ärendet. 
 
Diskussion. 
 
Forskningsnämnden konstaterar att frågan som SOL 
ställer är ett viktigt spörsmål och att det är rimligt att 
anställda har medel att disponera som är avsedda för 
forsknings- och konferensresor. 
 
Forskningsnämnden konstaterar att de institutioner som 
så önskar inom ramen för befintliga fakultetsmedel kan 
avsätta medel som möjliggör för anställda att genomföra 
forsknings- och konferensresor, som komplement till 
fakultetens rese- och forskningsbidrag m.fl. Ett 
fungerande system som kan tjäna som exempel finns på 
historiska institutionen. 
 

   
54 Scientific Advisory Board: 

Presentation and guidelines. 
Marianne Thormählen föredrar ärendet. Medlemmarna i 
Scientific Advisory Board har fått komma med 
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Dnr HT 2009/333 A 10 
 
Bilaga §54 förslag till beslut The 
Scientific Advisory Board at the Joint 
Faculties of Humanities and 
Theology, Lund University: 
Presentation and guidelines. 
 
Se även Minnesanteckningar från 
arbetslunch (2009-06-18). 

synpunkter. 
 
Forskningsnämnden beslutar att föreslå 
Områdesstyrelsen att stadfästa dokumentet ”The 
Scientific Advisory Board at the Joint Faculties of 
Humanities and Theology, Lund University: Presentation 
and guidelines.” 
 

   
55 Publiceringsverksamhet. 

 
Dnr HT 2009/345 B 30 
 
Bilaga §55a: PM till 
Forskningsnämndens ledamöter i 
anslutning till dokumentet ’Book 
production and publication’ 
Bilaga §55b: förslag till beslut Book 
production and publication at the 
Joint Faculties of Humanities and 
Theology (JFHT), Lund University 

Marianne Thormählen föredrar ärendet. Ekonomiskt är 
det oklart om det är möjligt att satsningen över huvud 
taget kan komma till stånd. 
 
Ingående diskussion. 
 
Forskningsnämnden beslutar att föreslå områdesstyrelsen 
att i budget för 2010 avsätta medel för inrättandet av en 
projektanställning enligt den beskrivning som anges i 
beslutsförslaget i bilaga §55b, med ändringen att det ska 
röra sig om en ettårig projektanställning, med möjlighet 
till förlängning om ett år. 
 

   
56 Forskningsmedel för begränsade 

forskningsinsatser för 2010. 
 
Dnr HT 2009/227 B 11 
 
Bilaga §56a: Ledigkungörelse 
Forskningsmedel för begränsade 
forskningsinsatser för 2010.  
Bilaga §56b: Sammanfattning av 
inkomna ansökningar 
Bilaga §56c Samtliga inkomna 
ansökningar FÖR DENNA 
HANDLING, SE AKTEN! 
Bilaga §56d E-postkorrespondens om 
personalrättsliga aspekter 

Ordförande föredrar ärendet. 
 
Bilaga §56d delas ut. 
 
Diskussion om principiella frågor i ärendet. 
 
Nämnden beslutar att endast behandla enligt utlysningen 
behöriga sökanden. 
 
Nämnden beslutar att utöver de kriterier som anges i 
utlysningen beakta följande kriterier i bedömningen av 
ansökningarna: 
 
Att det tilltänkta forskningsarbetet är forskningsinriktat, 
forskningens kvalitet, samt genomförbarhet av projektet. 
Vidare eftersträvar forskningsnämnden en jämn 
fördelning mellan områdets institutioner och olika 
personalkategorier, samt en rimlig fördelning mellan 
könen. 
 
Nämnden beslutar att uppföljning av utdelade medel ska 
ske på följande sätt: 
 
Terminen efter forskningsterminen ska den som beviljats 
forskningstermin skriva en redogörelse för vad som 
gjorts under forskningsterminen. Ett år efter att denna 
rapport har lämnats ska ytterligare en rapport lämnas där 
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utfallet av forskningsterminen, t.ex. i form av färdiga 
publikationer, ska redovisas. Redogörelserna ska 
tillsändas forskningsnämndens sekreterare, som uppdras 
att sammanställa och delge forskningsnämnden 
informationen. 
 
Diskussion. 
 
Nämnden rekommenderar dekanus att besluta att följande 
sökande tilldelas forskningsmedel för begränsade 
forskningsinsatser utan inbördes rangordning: 
 
Professor Christian Balkenius 
Docent Fernando Flores 
Docent Victoria Höög 
Professor Anders Jarlert 
Docent Björn Petersson 
Docent Mats Roslund 
Universitetslektor Helena Röcklinsberg 
Professor Catharina Stenqvist 
Docent Ann-Kristin Wallengren 
 
 
Samuel Byrskog lämnar sammanträdet. 
Lovisa Brännstedt lämnar sammanträdet. 

   
57 Meddelanden. 

 
A. Bilaga § 57a: Föregående mötes 
protokoll (2009-05-18). 
B. Bilaga §57b: Minnesanteckningar 
från arbetslunch (2009-06-18). 
C. Bilaga §57c: Områdesstyrelsens 
arbetsutskotts beslut om Utseende av 
HT:s Scientific Advisory Board för 
mandatperioden 2009-07-01 – 2012-
06-30. Dnr HT 2009/246 
D. Bilaga §57d: Områdesstyrelsens 
arbetsutskotts beslut om Förslag till 
ledamot i Rådet för 
forskningsinfrastruktur för perioden 1 
augusti 2009 – 31 december 2011. 
Dnr LS 2009/540, Dnr HT 2009/314 
A 11 
E. Bilaga §57e: Leru Annual Report 
2008 och informationsbroschyr om 
LERU. 
F. Bilaga §57f: Vägvisare för 
kommande forskningssatsningar: 
EUROPEAN 
COMMISSION,RESEARCH 
DIRECTORATE-GENERAL 
Directorate L - Science, economy and 

Skriftliga meddelanden bifogades handlingarna. 
 
Nämnden konstaterar att det är önskvärt att någon gång, 
då nämnden har en mindre tung agenda, bjuda in Cecilia 
Gagné för att berätta om LERU och Universitas21. 
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society: FP7 Socio-economic 
Sciences and Humanities Indicative 
Strategic Research Roadmap 2011-
2013. 
G. Information om Rapport om nya 
trender inom SSH-området: 
EUROPEAN COMMISSION, 
Europen reasearch area: Emerging 
trends in Socio-economic Sciences 
and Humanities in Europé. 
H. Information om Kungl. 
Vetenskapsakademien – Höstens 
program med öppna föreläsningar, 
seminarier, symposier och andra 
evenemang. 
 

   
58 Forskarnas hemsidor 

 
Bilaga §58a: Exempel (skärmdumpar) 
på personlig hemsida och hemsida för 
forskningsprojekt. 
 
Bilaga §58b: Utkast Kampanj för 
HT:s databas. 
 
Se även forskningsnämndens 
protokoll från sammanträdet 2009-
03-02, §18 och sammanträdet 2009-
05-18, §41 

Ordförande föredrar ärendet. Forskningsnämnden bjöds 
in till arbetsgruppens föredragning av projektet 2009-09-
21 kl 11.00-11.30. 
 
Forskningsnämnden tillstyrker arbetsgruppens initiativ 
och rekommenderar AU att gå vidare med kampanjen. 

   
59 Övrigt Forskningsnämnden tackar den vikarierande 

fakultetssekreteraren för ett förträffligt genomfört arbete. 
   

 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Ida Andersson 
 
 
Justeras 
 
 
 
Marianne Thormählen   Jonas Granfeldt 
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Sammanträdestid 
2009-10-19 
Kl. 15.15-17.35

 

 

 
 
 
 
 

Närvarande ledamöter Johanna Bergqvist forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt forskarstuderande  
 Samuel Byrskog professor  
 Jonas Granfeldt docent  
 Kristina Jennbert docent  
 Marianne Thormählen professor ordförande 
    
Frånvarande ledamöter    
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare Sekreterare 
 Sinikka Neuhaus Academic Trainee, CTR  

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
60 Utseende av justeringsperson. Samuel Byrskog utses. 
   
61 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick med tilläggen 

§ 3 G. Information om forskningsredovisningen.   
Ett nytt ärende, Pro Futura, läggs till mellan § 3 och § 4.  

   
62 Meddelande. 

 
Föregående mötes protokoll (2009-09-
21).  
 
Minnesanteckningar från presentation av 
projektet ”Forskarnas hemsidor” (2009-
09-21), bilaga § 62B 
 
Områdesstyrelsens arbetsutskotts Beslut om 
beredning av postdoktorsanställningar 
(2009-09-09), bilaga § 62B 
 
Artikel av integrations- och 
jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 
Över 200 miljoner till forskning om 
ideella sektorn (2009-09-21), bilaga § 
62D 
 
Rektors Beslut om att utse koordinator, ad 
hoc-styrgrupp och organisatorisk 
tillhörighet för det strategiska 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
Forskningsnämnden är angelägen om att projektet 
”Forskarnas hemsidor” genomförs och att projektgruppen 
tar till vara goda idéer. Fram till årsskiftet beviljas medel för 
översättning av forskarnas egna texter. 
 
Ordföranden meddelar att med anledning av beslutet 
centralt att genom samfinansiering med områdena satsa på 
post-docs, FoAssar och/eller biträdande lektorer har en 
snabbinventering hos institutionerna resulterat i att HT-
området kommer att utlysa en biträdande lektor i 
fältarkeologi och landskapsanalys med placering vid 
Institutionen för arkeologi och antikens historia samt en 
post-doc i digitalkultur: förutsättningar och uttrycksformer 
med placering vid Institutionen för kulturvetenskaper. 
 
Nämnden konstaterar med anledning av bilaga § 3D att det 
finns både pengar och beredvillighet från regeringens sida.  
 
Ordföranden informerar med anledning av bilaga § 3E att 
Centrum för Mellanösternstudier kan komma att tillföras 
HT-området.  
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forskningsområdet Politiskt viktiga 
geografiska regioner – Mellanöstern 
(2009-10-01), bilaga § 62E 
 
 

 
Ordföranden meddelar att områdesstyrelsen har beslutat att 
inrätta en ettårig projektanställning som 
publiceringsansvarig, delvis i enlighet med nämndens 
förslag. Tjänsten utlyses i början av nästa år och den främsta 
arbetsuppgiften är att ta ett samlat grepp om 
bokproduktion. Satsningen är en punktinsats eftersom det 
finansiella läget för närvarande är gynnsamt. 
  
Ordföranden redogör för diskussionen i Prefektforum 
rörande forskningsredovisningen där det framkom att alla 
redovisningar ännu inte är inlämnade. IT-enheten har 
arbetat på att ta fram en elektronisk version av 
redovisningsformuläret.  Nämndens ledamöter ska ges 
tillfälle att kommentera formuläret. Några av prefekternas 
synpunkter på formuläret har inkommit.  
 
Nämnden diskuterar hur redovisningarna ska sammanställas 
och vilken uppföljning och återkoppling som bör ske. 
Ordföranden poängterar att redovisningarna inte är en 
kontrollfunktion utan en informationssamlingsfunktion och 
då behövs sammanställningar för att kunna ta reda på vilka 
områden det forskas på och vilka perspektiv som 
framkommer samt vilka samarbetsprojekt som finns i en 
samlad presentation av området. Redovisningarna kan också 
användas vid medarbetarsamtal och i diskussioner om 
outnyttjad forskningstid. Prefekterna ska skicka in 
sammanställningar till forskningsnämnden vartannat år.   
 
Nämnden ska fortsätta diskutera hur insikterna som 
sammanställningen av redovisningarna ger kan användas. 
Ordföranden tar med sig frågan om vad som bör göras åt 
det faktum att alla inte har lämnat in redovisning till 
Prefektforum.  
 
Nämnden enas om att nästa omgång redovisningar ska 
tillsändas prefekterna per den 31 januari 2011.  

   
63 Diskussion: Pro Futura V 

 
Ordföranden informerar om att Riksbankens 
Jubileumsfond har utlyst forskarstipendier inom ramen för 
Pro Futura, där medfinansiering av fjärde året krävs.  
 
Nämnden beslutar att delegera beredning av ärendet till 
ordföranden som i konsultation med övriga i 
fakultetsledningen skickar in områdets förslag till 
forskningsservice.  
 
Nämnden är mycket kritisk till att nomineringsanmodan 
från RJ har kommit till områdets kännedom tre veckor efter 
att den registrerats hos huvudregistrator. Nämnden undrar 
även över Forskningsservice roll i handläggningen.   

   
64 
 

Remiss: Jämställdhets- och 
likabehandlingsplan 2010. 

Nämnden har följande synpunkter på Jämställdhets-och 
likabehandlingsplanen: 
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Missiv samt förslag till beslut gällande 
Jämställdhets- och likabehandlingsplan 
2010, bilaga § 64 
 

   
En del skrivningar i planen har inget konkret samband med 
jämställdhet och likabehandling, t ex postdoc-situationen 
och forskningsterminer. 
Lönesättning och andra anställningsvillkor som beskrivs på 
s 2 återkommer sedan inte i själva planen.  
På sidorna 4 och 5 omnämns inte trakasserier för annat än 
könsrelaterade och sexuella omständigheter, såsom etnisk 
och social tillhörighet eller religiös uppfattning.  

   
65 Diskussion: Redovisning av 

forskningsstöd för begränsade 
forskningsinsatser  
 
Dnr HT 2008/66 
 
PM angående redovisningar av 
forskningsstöd för begränsade 
forskningsinsatser, bilaga § 65 A  
 
Områdesstyrelsens arbetsutskotts beslut om 
Angående forskningsstöd för begränsade 
forskningsinsatser (2008-04-09), bilaga § 
65 B 
 
E-postpåminnelse om redovisning samt 
inkomna redovisningar bilaga § 65 C  

Nämnden uttrycker tillfredsställelse över vad som de facto 
kommit ut av forskningsmånaderna, men konstaterar 
samtidigt att det är problematiskt att få tre månader fredad 
forskningstid i jämförelse med de möjligheter som ges vid 
en hel termin.  
 
Nämnden kommer vid tillfälle diskutera om och hur 
området ska ge stöd för att skriva forskningsansökningar, 
något som skulle kunna innebära en månads fredad 
forskningstid.  

   
66 Diskussion: Reading Weeks  Ordföranden redogör för ett förslag som innebär införande 

av Reading Weeks, som skulle vara undervisnings- och 
mötesfria veckor för att ge forskarna tid att forska. 
Förslagsvis skulle Reading Weeks infalla 1 gång/termin.  
 
Samuel Byrskog berättar att på CTR är onsdagarna 
undervisningsfria. Jonas Granfeldt föreslår att nämnden 
skulle rekommendera institutionerna att införa Reading 
Weeks för ge forskarna en veckas ograverad forskningstid. 
Ordföranden meddelar att i diskussioner med hennes 
studierektor har det framkommit att ett försök kan göras i 
samband med schemaläggning.  
 
Nämnden beslutar att lyfta diskussionen vid ett 
Prefektforum och att ordföranden skriver ett underlag som 
skickas till SAB, studierektorsnätverket, 
studievägledarnätverket, prefekterna och 
grundutbildningsnämnden.  

   
67 Diskussion: Workshops för forskare  Ordföranden berättar att området inte producerar 

tillräckligt med internationellt publicerade, det är också en 
av anledningarna till att förekomsten av citeringar är liten. 
Eftersom forskningsnämnden inte satsade alla pengar på 
forskningstermin så finns det pengar över för en engångs- 
myndighetskapitalsatsning som skulle kunna vara 
anordnande av seminarium och workshop kring 
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internationell publicering i artikelform.  
 
Samuel Byrskog understryker att det inte enbart får vara 
inriktning på publicering i England och USA, utan även t 
ex Tyskland och Frankrike.  
 
Nämnden stödjer idén att anordna ett seminarium och en 
workshop för forskare om internationell publicering i 
artikelform. 

   
 
 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
 
 
Marianne Thormählen   Samuel Byrskog 
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Sammanträdestid 
2009-11-30 
Kl. 15.15-17.45

 

 

 
 
 
 
 

Närvarande ledamöter Johanna Bergqvist forskarstuderande  
 Lovisa Brännstedt forskarstuderande  
 Jonas Granfeldt docent  
 Kristina Jennbert docent  
 Marianne Thormählen professor ordförande 
    
Frånvarande ledamöter Samuel Byrskog professor lämnat återbud 
    
Övriga närvarande Carin Brenner  fakultetssekreterare sekreterare 
    

 
 
 

§ Ärende Beslut 
   
68 Utseende av justeringsperson. Kristina Jennbert utses. 
   
69 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs i utsänt skick med följande 

ändringar 
§ 3B blir en egen punkt, §4. Resterande punkter 
konsekvensändras 
§ 16 Vårens sammanträdestider läggs till  

   
70 Meddelanden. 

 
Föregående mötes protokoll (2009-10-
19).  
 
 

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
 
Ordföranden meddelar att områdets Scientific Advisory 
Board kommer på platsbesök 14-17 juni 2011. 
 
Ordföranden informerar om att workshopen för forskare 
om internationella artiklar kommer att hållas 22-23 april. 
 
Ordföranden redogör för de delar i områdets budget 2010 
som berör nämndens arbete: 

- beviljade forskningsterminer inryms i nästa års 
budget och inför 2011 förutses utlysning av 
ytterligare 10 st forskningsterminer  

- halva kostnaden för tre postdocs och en lektor  
- projektanställning för arbetande med 

bokpublicering 
- deltidsredaktör för forskningshemsidorna 
- anslag till docentklubben på SOL och medel för 

liknande verksamhet vid de andra institutionerna 
- 500 000 kr till projektet Humaniora och Medicin  

   
71 Donation från Nils Sträng m fl  Ordföranden informerar om att Nils Sträng m fl donation 
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Bilaga § 71A Tilldelning av medel till 
gästprofessorer och gästlärare 
 
Bilaga § 71B Mailkorrespondens 
angående Nils Strängs m fl donation  

för gästprofessur vid LU har en avkastning på 213 000 kr 
för 2008 som tillfaller område HT, enligt förbestämd 
ordning bland fakulteterna. Ordföranden föreslår att 
medlen fördelas på de förslag som inkom från Filosofiska 
(100 000 kr) respektive Historiska institutionen (113 000 
kr) vid utlysning av centrala medel för en gästprofessor.  
 
Nämnden beslutar att föreslå områdesstyrelsen tilldelning 
av Strängs donation enligt ordförandens förslag.  

   
72 
 

Remiss: Förslag till föreskrifter om 
handläggning av ärenden om misstänkt 
vetenskaplig oredlighet. 
 
Bilaga § 71 Remiss: Förslag till 
föreskrifter om handläggning av ärenden 
om misstänkt vetenskaplig oredlighet 
 
Dnr HT2009/442/A12 

Nämnden anser att dokumentet är tydligt, väl genomtänkt 
och bör fungera väl som handläggningsordning. Det saknas 
dock uppgifter om vem som avgör huruvida en anmälan ska 
utredas och vem som underrättar den som anmälts. Vissa 
redaktionella korrigeringar behövs också. 
 
Nämnden är tacksam för den väl tilltagna svarstiden.   

   
73 Uppföljning av 2008 års granskning av 

forskning och forskarutbildning 
 
Bilaga § 72 Uppföljning av 2008 års 
granskning av forskning och 
forskarutbildning 
 
Dnr IR 2009/16  

Nämnden är kritisk till de skrivningar i planen som kan 
tolkas så att fakultetsmedel i högre utsträckning ska 
konkurrensutsättas och att ett kvalitetskriterium skulle vara 
tilldelning av externa medel. Vidare ställer sig nämnden 
negativ till tanken att den strategiska planen ska peka ut 
vilka miljöer som ska finnas. Delar av dokumentet finner 
nämnden svårtydda och lätt insinuerande med oroväckande 
mycket fokus på ”strategiska satsningar” till förfång för den 
fria forskningen.  
 
Nämnden uppdrar åt ordföranden att sammanställa 
framkomna synpunkter och förmedla dessa till 
områdesdekanen att framföras i dekanrådet.    

   
74 Informationsmöte om externa anslag  Ordföranden föreslår nämnden att satsningar och 

arrangemang förslagna och utarbetade av nämnden ska 
marknadsföras under namnet ”HT-forskningen på 
offensiven”, något som nämnden omedelbart tillstyrker.  
 
Som en del i HT-forskningen på offensiven föreslår 
ordföranden att området bjuder in representanter från 
Forskningsservice, granskare från externa anslagsgivare och 
personer med erfarenhet av externa anslag till en hearing på 
SOL i februari. Inbjudna talare får dela på en timme för 
presentation och sedan en timmes paneldiskussion. Till 
hearingen inbjudes områdets forskare. Nämnden tillstyrker 
förslaget.    

   
75 Extra stöd till anslagssökanden Ordföranden föreslår ytterligare en satsning under ”HT-

forskningen på offensiven”: att erbjuda fast anställda 
forskare som sökt externa medel och blivit högt rankade 
men inte beviljade, tillfälle att ansöka om medel 
motsvarande en månads fredad arbetstid för att förbättra sin 
ansökan. Den förbättrade ansökan gås sedan igenom av en 
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av senior forskare som området arvoderar för att hjälpa till 
att utveckla forskningsansökningar.  
 
Nämnden tillstyrker förslaget och ger ordföranden i 
uppdrag att framföra det i samband med budgetarbetet 
2010. Första utlysningen av det extra stödet skulle kunna 
göras i samband med beslut om tilldelning från externa 
anslagsgivare i november 2011.  

   
76 Gemensamma nämndssammanträden 

 
Bilaga § 76 Protokollsutdrag 
Grundutbildningsnämnden 2009-11-03 

Nämnden konstaterar att vårens gemensamma 
nämndssammanträden kommer att äga rum den 18 februari 
(fokus internationalisering) och den 23 april (fokus 
bemanning). 

   
77 Samarbete med Forskningsservice Nämnden diskuterar hur Forskningsservice ska kunna ge 

områdets forskare mer service och hur nämnden kan 
underlätta för Forskningsservice att lära sig mer om HTs 
behov av forskningsservice. Nämnden beslutar att bjuda in 
Magnus Edblad till nämndens februarimöte. 

   
78 Forskarassistenter och Postdocar Ordföranden konstaterar att inför den senaste centrala 

satsningen på FoAssar, Postdocs och biträdande lektorer 
tvingades prefekterna göra en snabbinventering av sina 
behov. Området skulle nästa år kunna göra en inventering i 
mars/april för att vara bättre förberedda vid nästa förfrågan 
med kort varsel från centralt håll. Det är dock viktigt att 
nämnden informerar institutionerna om att det inte är 
frågan om någon omedelbar satsning/utlysning, utan att de 
ges tillfälle att göra en grundlig inventering med tid för 
förankring. 
 
För att knyta FoAssar närmare verksamheten diskuterar 
nämnden framtagande av arbetsbeskrivning och möjlighet 
att i utlysning av FoAssanställningar skriva att området 
kräver närvaro för att kunna utveckla forskningsmiljön. 
Nämnden konstaterar att det inte finns någon avsatt budget 
för FoAssar på samma sätt som det finns för doktorander, 
bland annat för att FoAssar har 25% undervisning i sin 
tjänst – något som försvårar beräkningen.  
 
Nämnden funderar över ettåriga postdocs med en inledande 
termin med mest undervisning och en avslutande termin 
med huvudsakligen forskning.  
 
Nämnden beslutar att gå ut med en inventeringsförfrågan 
till institutionerna i början av nästa år i enlighet med 
diskussionerna. 

   
79 Stipendiehantering Nämnden beslutar att föreslå områdesstyrelsen att det i 

beredningen av fakulteternas rese- och forskningsstipendier 
ska ingå en doktorandrepresentant som inte nödvändigtvis 
är ledamot i forskningsnämnden. Anledningen till detta är 
för att man vill undvika ekonomiskt jäv då alla 
doktorandrepresentanterna i nämnden har sökt stipendier.  
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80 Utlysning av bokpubliceringsutredare Nämnden föreslår områdesstyrelsen att delegera till 

ordföranden och områdesordföranden att formulera 
utlysningstexten i samråd med Birgitta Olander.  

   
81 Forskningsmentorer Ordföranden kommer till nästa år att presentera nämndens 

förslag att tillsätta forskningsmentorer. Nämnden diskuterar 
andra namnförslag, men ”mentor” kvarstår.  

   
82 Reading Weeks  Ordföranden meddelar att möjlighet att införa Reading 

Weeks har diskuterats i Prefektforum, där de flesta 
prefekterna visade sig intresserade av möjligheten.  
 
Ordföranden kommer att tillskriva prefekterna om 
möjligheten att införa Reading Weeks och höra när det i så 
fall skulle passa tidsmässigt. Texten kommer även att 
skickas till SAB. 

   
83 Vårens sammanträdestider Nämnden beslutar att sammanträda enligt nedan 

25 januari kl 15.15 
22 februari kl 15.15 
8 mars kl 13.15 (arbetslunch) 
9 april kl 15.15 
3 maj kl 15.15 
31 maj kl 13.15 (arbetslunch) 

 
 
 
 
 
Vid protokollet   
 
 
Carin Brenner  
 
 
Justeras 
 
 
Marianne Thormählen   Kristina Jennbert 
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