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professor 

fakultetssekreterare 
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sekreterare 

Niclas Burenhult 
Lena Strid 

§ Arende 

64 Utseende av justeringsperson. 

65 Fastställande av dagordning. 

66 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-09-17, bilaga § 66 

Beslut 

docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

Dagordningen fastställs. 

fältresa 
anmält förhinder 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar i anslutning till genomgång av föregående 
protokoll att LU:s policy om forskningsdata ska omarbetas 
och revideras utifrån remissvaren. 

67 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordf rapporterar från arbetet med universitetets gemensamma 

68 Pro Futura Scientia XIV. 
Hanteringsordning, bilaga §68 

69 Utdelning av tryckningsbidrag ur 
Westrins stiftelse. 
Utlysning, bilaga §69a 
Sammanställning av ansökningar, 
bilaga §69b 

forskningsnämnd. 

Två av HT:s kandidater till W AF, Per Anders Rudling 
( extern) och Mathias Osvath (intern), har gått vidare i 
processen efter LU:s gallring. 

Ordf redogör för HT:s hanteringsordning. Intern HT-deadline 
för förslag är 5 november, därefter går ordf och dekanus 
igenom förslagen och tar hjälp av nämnden för kommentarer. 
Nomineringar skickas in till FS senast 20 november. 

Ingående diskussion. 

I sin bedömning prioriterar nämnden följande: ansökningar 
från forskare inom de romanska språken; formellt korrekta 
och kompletta ansökningar; rimliga och relevanta 
budgetramar; ansökningar där behovet av stöd anses stort. 
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Ansökningar från Bacquin, Carling, 
Claesson, Pejkovic, Schamp-Bjerede, Nämnden beslutar att tilldela 
Sjödin och Zillen, bilaga §69c-i 

LUCRIS. 
Aktuella riktlinjer för LUCRIS, bilaga 
§70a 
Förslag på ändringar, bilaga §70b 
Inkomna synpunkter på riktlinjerna, 
bilaga §70c 
LUCRIS-rapporter från CTR resp. 
SOL inkl. innehållsförteckning, bilaga 
§70d-f 

Informationsmöte om forskningsstöd. 

Inför internatet. 

Sammanträdestider VT 2019. 

Vid protokollet 

Justeras 

J!;•a,k «"'- -f f/eLAu-. 
Barbara Törnquist-Plewa 

Mari Bacquin, 50 000 kr 
Christian Claesson, 30 000 kr 
Sanjin Pejkovic, 10 000 kr 

Ingående diskussion om reviderade riktlinjer för LUCRIS. 
Nämnden beaktar de synpunkter som inkommit i ärendet och 
går även igenom ordfs förslag till ändringar. 

Ordf och sekr sammanställer nämndens synpunkter och 
fastställer sedan dokumentet. Ordf stämmer av med IT
enheten och HT-biblioteken innan dokumentet fastställs. 

Ordf meddelar att ett informationsmöte om forskningsstöd 
planeras den 6 december. Forskningsservice, HT-biblioteken 
och IT-enheten kommer att finnas på plats och informera 
forskarna om vilka resurser som finns på fakultetsnivå när det 
gäller forskning och särskilt ansökningsstöd. 

Nämnden är på internat 26-27 /11. Diskussionspunkter under 
internatet: professorsprogrammet, hedersdoktorer, 
forskningsansökningsstöd, forskningsdatahantering, ECHIC
konferensen, implementering av HT:s forskningsstrategi . 

Sammanträdestider VT 2019: 

25 januari kl. 9-12 
15 februari kl. 9-12 
25 mars kl. 9-12 
29 april kl. 9-12 
3 juni kl. 9-12 


