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38 Utseende av justeringsperson. Malin Svensson Lundmark utses. 

ordförande 

sekreterare 
§ 40 
§ 45 
§ 40 
§ 40 

tjänsteresa 

39 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 44). 

40 

41 

Besök. K valitetssäkring av forskning. 
Remiss och bilagor från UKÄ, bilaga 
§ 40a 
Rapport UKÄ, bilaga § 40b 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-04-23, bilaga§ 41a 
Yttrande intemationaliseringsremiss, 
bilaga§ 41b 

42 Utfall av forskningsansökningsstöd 
2017. 

Marianne Gullberg, Anders Persson och Olof Sundin besöker 
nämnden med anledning av en remiss från UKÄ (via 
Forskningsservice) om kvalitetssäkring av forskning. 

Diskussion. 

Ordf och sekr noterar synpunkter, fastställer remissyttrandet 
och skickar in det till Forskningsservice. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden går igenom 201 7 års forskningsansökningsstöd. 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att stödet upplevs som positivt och i 
vissa fall avgörande för författandet av forskningsansökningar, 
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men att det är svårt att dra några större slutsatser i detta skede. 

43 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordfrapporterar från LU:s gemensamma forskningsnämnd. 

44 

45 

Den strategiska planen. 
Utkast till ny strategisk plan, bilaga § 
44 

Besök. ECHIC-konferensen. 
Underlag om ECHIC-konferensen 
från Isak Hammar, bilaga§ 45 

Vid protokollet 

Justeras 

/3 a"bo.iNL ~ 0euv... 
Barbara Tömquist-Plewa 

Universitetet planerar att genomföra en ny 
forskningsutvärdering, preliminärt kallad RQ20, som ska vara 
färdigställd i samband med rektorsledningsbytet 2021. LU:s 
forskningsnämnd kommer i ett första skede att skapa en 
arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer för utvärderingen. 

LU:s statistik vad gäller ansökningar till Wallenberg Academy 
Fellows (W AF) är för dålig. Forskningsservice ska därför ta 
ett samlat grepp om W AF för att stimulera fler och möjligen 
samordnade ansökningar. 

Uppföljning av HT-fakultetemas nya strategiska plan. Ordf 
presenterar utkast. 

Diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och vidarebefordrar dem 
till skrivargruppen på Kansli HT. 

Isak Hammar besöker nämnden med anledning av förslaget att 
HT-fakultetema ska stå som värd för ECHIC-konferensen 
2020. Fakultetsledningen har uttryckt intresse för konferensen. 

Fortsatt diskussion från föregående sammanträde (jfr §37). 

Nämnden ställer sig positiv till konferensen. Isak Hammar 
sätter samman en arbetsgrupp. Nämnden kommer att vara 
delaktig i framtagandet av tema/ämne. Externa medel kommer 
att sökas för konferensen. 

Malin Svensson Lundmark 
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