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Arende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Besök. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2018-01-
29, bilaga§ 10 

Forskningsansökningsstöd. 
Utlysning, bilaga § 11 a 
Ansökningar från Brinck, Claesson, 
Graden, Hansson, Holsanova, 
Narvselius, Qvarnström, Sniegon och 
Zillen, bilaga § 11 b-j 

Beslut 

Jakob Green Werkmäster utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 17). 

HT-fakulteternas ekonomichef Jonas Sundin besöker nämnden 
och går igenom fakulteternas forskningsbudget och resultat för 
2017. Nämnden ställer frågor. 

Diskussion om bland annat hur överskottet av 
myndighetskapitalet kan användas. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden konstaterar att det har inkommit 9 ansökningar. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av 
forskningsansökningsstöd under HT 2018 enligt följ ande: 

Ingar Brinck och Christian Balkenius (2 mån), Christian 
Claesson (1 mån), Lizette Graden (2 mån), Jonas Hansson (1 
mån), Jana Holsanova (2 mån), Eleonora Narvselius (1 mån), 
Olle Qvarnström (1 mån), Tomas Sniegon (1 män), Erik Zillen 
(1 mån) 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 
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12 Swensons pris. 

13 Forskning om migration. 

14 Institutionsbesök. 

Ordf deltar inte i diskussionen eller beslutet på grund av jäv. 

Ordf meddelar att HT-fakulteterna har nominerat Marianne 
Gullberg och Jana Holsanova till Ann-Kersti och Carl-Hakan 
Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. 

Johanna Gustafsson Lundberg rapporterar från ett möte mellan 
Lunds universitet och Malmö universitet om forskning om 
migration. Mötet arrangerades med anledning av den 
utlysning om forskningsmiljöer med inriktning på migration 
som Vetenskapsrådet nyligen gjort. 

Ordf har planerat in följande möten med institutionerna för att 
diskutera 2017 års forskningsredogörelser och få inspel till 
den nya strategiska forskningsplanen: 

19 mars kl. 9.15 - Institutionen för arkeologi och antikens 
historia 
23 mars kl. 10 - Historiska institutionen 
27 mars kl. 14 - Filosofiska institutionen 
4 april kl. 10 - Institutionen för kulturvetenskaper 
4aprilkl. ll.15-SOL 
6 april kl. 11 - Institutionen för utbildningsvetenskap 

14 LU:s gemensamma forskningsnärnnd. Ordf rapporterar från LU:s gemensamma forskningsnärnnd. 

15 LUCRIS. 

Gerd Carling har gått vidare i Wallenberg Schalars från LU. 
Två ansökningar från HT till MMW har gått vidare från LU; 
sex ansökningar till MA W har också gått vidare. 

LU:s forskningsnärnnd har beslutat att upprätta en arbetsgrupp 
om forskningsinfrastrukturfrågor. HT:s föreslag på ledamot i 
gruppen är Christian Balkenius. 

LU:s forskningsnämnd arbetar på ett förslag om policy för 
hantering av forskningsdata. Förslaget skickas på remiss under 
våren. 

HT-biblioteken får många frågor från forskare om nyttan med 
LUCRIS, det finns ett behov av att tydligt kunna 
kommunicera varför systemet ska användas. Ordf och sekr 
skriver ett underlag till biblioteken. HT:s kommunikatörer kan 
också tillfrågas. 

Diskussion om huruvida man bör införa en ny modul i 
LUCRIS i vilken forskare redovisar alla sina ansökningar om 
externa forskningsmedel. 

Nämnden avvaktar att fatta beslut i frågan innan det utreds om 
systemet kan låta forskarna själva bestämma från fall till fall 
om denna information blir synlig för alla, eller enbart för en 
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16 Fakulteternas strategiska 
forskningsplan. 
Utkast, bilaga § 16 

1 7 Utbildningsintemat. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 

behörig administratör. 

Fortsättning från föregående möte. Nämnden går igenom det 
utkast som ordf tagit fram. 

Ingående diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och går vidare med 
forskningsplanen. Sekr upprättar ett dokument i Google Docs i 
vilket nämndens ledamöter kan kommentera och komma med 
inspel. 

Nämnden har blivit inbjuden till Grundutbildningsnämndens 
utbildningsintemat i Ystad den 4 juni för att diskutera 
kopplingen mellan grundutbildning och forskning. 

idr~ster 
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