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27 Utseende av justeringsperson. Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

28 Fastställande av dagordning. 

29 Besök. 

30 

31 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-03-22, bilaga§ 30 

F orskningsansökningsstöd. 
Utkast till utlysning, bilaga § 31 

Dagordningen fastställs. 

Lena Christensen, Hege Markussen och Ann-Kristin 
Wallengren besöker nämnden med anledning av 
Grundutbildningsnämndens utbildningsintemat i Ystad 4 juni. 
Ämnet för internatet är kopplingen mellan grundutbildning 
och forskning. Lena, Hege och Ann-Kristin ber nämnden om 
synpunkter, inspel och potentiella diskussionspunkter. 

Diskussion. 

Ordf kommer att närvara vid internatet och deltaga i 
diskussionerna. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Diskussion. 

Deadline för ansökningar blir 4 juni kl 9. Beslut fattas vid 
nämndens möte 11 juni. 

Ordf och sekr får i uppdrag att fastställa utlysningen. 
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32 MAW 2018. Diskussion. 
Hanteringsordning Program för 
konstvetenskap och arkeologi, MA W Nämnden anser att samtliga LOI ser lovande ut och ställer sig 
2018, bilaga§ 32a bakom samtliga ansökningar. 
Letters of Intent från Apel, Hansson, 
Larsson och Ranta, bilaga§ 32b-e Ordf meddelar F orskningsservice. 

33 LU:s gemensamma forskningsnärnnd. Ordf rapporterar från LU:s gemensamma forskningsnämnd. 

Wallenberg Academy Fellows (W AF) kommer preliminärt att 
utlysas i början av 2019. Inför utlysningen uppmanas 
fakulteterna att tänka strategiskt och redan nu fundera på 
starka kandidater, såväl interna som externa. 

En workshop om W AF och liknande externa anslag planeras 
till hösten. 

Ordf bjuder in Forskningsservice till prefektforum för att 
sprida information om W AF. En annan ide som förs fram är 
att granska vilka personer som var nära att få anställning som 
postdocs och uppmana dem att söka. 

34 Nomineringar till LMK:s Ideforum i Diskussion. 
Björkliden. 
Inbjudan, bilaga § 34a Nämnden beslutar att nominera Lovisa Brännstedt till LMK:s 
Förslag från Institutionen för Ideforum i Björkliden 2018. 
arkeologi och antikens historia, bilaga 
§ 34b 

35 Institutionsbesök. Möten har nu skett med samtliga institutioner på HT förutom 
KOM. 

Sekr skickar ut minnesanteckningar till nämnden inför nästa 
möte för en sammanfattande diskussion. 

36 Internat HT 2018. Diskussion. 

Nämnden beslutar att arrangera ett internat 26-27 november 
(lunch till lunch). 

Sekr får i uppdrag att ta fram lämplig plats för internatet. 

Nämnden beslutar även om höstens sammanträdesdatum: 

17/9, kl. 9.15-12.00 
23/10, kl. 9.15-12.00 
26-27111 (internat) 
17112, kl. 9.15-12.00 

37 ECHIC-konferens. En fråga har inkommit från Isak Hammar om ECHIC-
Information från Isak Hammar, bilaga konferensen 2020, och om HT-fakulteterna kan tänka sig att 
§ 37a stå som värd för konferensen. Konferensens övergripande 



Konferensprogram ECHIC 2017, 
bilaga§ 37b 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 

tema är humanioras framtid och utmaningar. 

Diskussion. 

Nämnden ställer sig positiv till konferensen, men behöver veta 
mer om det ekonomiska och organisatoriska åtagandet. 
Nämnden önskar att Isak Hammar går vidare med 
diskussionerna med ECHIC och att han återkopplar om 
nämnda frågor till nämnden. 
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