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81 Utseende av justeringsperson. Mattias Gunnemyr utses. 

Dagordningen fastställs. 82 Fastställande av dagordning. 

83 Meddelanden. 

84 

Föregående mötesprotokoll 
2018-11-26, bilaga§ 83 

Besök. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att AU har gett FON i uppdrag att utvärdera de 
senaste årens satsningar på postdocs. 

Ordf meddelar att HT-fakulteterna vid LU och Fakulteten för 
kultur och samhälle vid Malmö universitet inom kort kommer 
att gemensamt utlysa medel till förberedelsearbete med 
forskningsansökningar där forskare från bägge lärosäten 
medverkar i de planerade projekten. Syftet är att stimulera till 
högkvalitativt forskningssamarbete mellan fakulteterna. 

Åsa Thormählen från Sektionen HR besöker nämnden och 
informerar om en planerad satsning på karriärutvecklingsstöd 
för doktorander och postdoktorala forskare. Satsningen 
lanseras våren 2019. Satsningen fokuserar på 
karriärmöjligheter efter disputation och efter avslutad 
postdoktoral tjänst. 

Från fakultetshåll kan FON och FOUN bidra med t ex 
informationsmöten. 
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Jesper Olsson från Forskarutbildningsnämnden närvarar också 
vid denna punkt. 

85 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordf rapporterar om arbetetet i LU:s gemensamma 

86 

87 

88 

89 

Gästprofessur i Redda Anderssons 
namn. 
Inbjudan, bilaga § 86a 
Förslag från Institutionen för 
arkeologi och antikens historia, bilaga 
§ 86b 
Förslag från CTR, bilaga§ 86c 

Rapport från RERA-konferensen. 

Professorsprogrammet. 
Underlag, bilaga § 88 

Implementering av RT:s 
forsknings strategi. 
Underlag, bilaga § 89 

forskningsnämnd. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att nominera Penelope Davies och Kristina 
Myrvold till gästprofessurer i Redda Anderssons namn. Om 
rangordning krävs blir den: 1. Davies 2. Myrvold. 

Lärarförslagsnämnden kontaktas för att bedöma 
professorskompetensen för de föreslagna namnen. Därefter 
går förslaget vidare till LU centralt. 

Thomas Kaiserfeld rapporterar från arbetet med det 
europeiska forskningsnätverket RERA. Den senaste 
konferensen där beslut om projektanslag fattades ägde rum i 
november. 

Av de 20 projekt som slutligen beviljades medel finns svensk 
medverkan i 7 st. Den enda RT-forskare som medverkar i 
något av de beviljade projekten är Wiebke Kolbe från 
Historiska institutionen. 

Fortsatt diskussion om revideringen av RT-fakulteternas 
professorsprogram. Ingående diskussion om basprofessurer 
respektive strategiska professurer. 

Nämnden anser att det är olyckligt att deadline för nämndens 
yttrande ligger tidigare än institutionernas. Institutionernas 
yttranden hade behövts som underlag för nämndens dito. 

Diskussionen fortsätter vid nästa sammanträde. Vid nämndens 
sammanträde i februari ska yttrandet fastställas. 

Bordläggs till nästa sammanträde. 
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Vid protokollet 

Justeras 
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