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sekreterare 

docent tjänsteresa 

Beslut 

Fredrika Larsson utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf informerar om LU:s forskningsutvärdering RQ20. 
Koordinatorer och ordförande till HT:s utvärderingsenheter 
och paneler är utsedda, arbetet med personallistor fortgår, 
förslag på externa utvärderare inkommer ( deadline 13 juni). 

Ett informationsmöte med HT:s representant i RQ20-staben 
och HT:s koordinatorer är planerat till 29 augusti kl 12:30. 

Ordf rapporterar om arbetet med LU:s gemensamma 
forskningsnämnd. 

Ordf informerar om Humanistiska fakultetens rutiner för 
utnämning av hedersdoktorer. Fakultetsledningen har 
föreslagit en översikt av rutinerna för att öka engagemang och 
intresse kring hedersdoktoraten på fakultetsnivå. 

Diskussion. 
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127 Personalmobilitet. 
Brev från internationella kontoret, 
bilaga§ 127 

128 Övrigt. 

Vid protokollet 

Justeras 
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Ordf noterar nämndens synpunkter och tar med sig dem till 
fortsatta diskussioner med fakultetsledningen. 

Ordf redogör för internationella kontorets frågor om hur HT 
kan öka fakulteternas personalmobilitet. 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att informationen om möjligheterna till 
personalmobilitet måste öka, och att prefekterna är 
nyckelpersoner i denna process. Koordinatorerna på HT:s 
internationella kontor bör minst en gång om året inbjudas till 
institutionernas personalmöten för att informera om 
Erasmusmedel och andra internationaliseringsmöjligheter. 

Ordf meddelar att UB och biblioteks styrelsen kommer att få 
en ny organisation från och med höstterminen 2019. 

Ordf meddelar också att medel som sparats av UB till följd av 
det avbrutna samarbetet med Elsevier bl a kommer att bekosta 
en satsning på Open Access. 

Detta är Fredrika Larssons sista sammanträde med FON. Ordf 
och nämnden tackar Fredrika för gott samarbete. 
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