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§ Arende 

129 Utseende av justeringsperson. 

130 Fastställande av dagordning. 

131 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2019-06-03, bilaga§ 131 

132 Utveckling av LUCRIS. 
Underlag från systemförvaltaren av 
LUCRIS, bilaga § 132a 
Enkät, bilaga § 132b 

133 Docentprogrammet och andra former 
av stöd till HT:s forskare. 
Underlag, bilaga § 133 

Beslut 

Lena Strid utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

HT-fakulteterna har ombetts svara på frågor angående 
utvecklingen av LUCRIS. 

Diskussion. 

Ordf och sekr sammanställer nämndens synpunkter och 
skickar in svar på frågorna. 

Diskussion. 

Nämnden anser att det är för svårt att uttala sig om, eller äska 
medel för, ett utökat eller fortsatt docentprogram utan ett mer 
utförligt ekonomiskt underlag i vilket konsekvenserna av 
programmet framgår. 

Vid en eventuell utökning av docentprogrammet anser 
nämnden att kraven för inkludering i programmet behöver 
revideras enligt följande: docenten måste ha varit 
projektledare för minst ett större 2-årigt externfinansierat 
projekt, samt ha handlett minst en doktorand till disputation. 
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134 Revidering av delegationsordningen. 
Delegationsordning för HT
fakulteterna 2018, bilaga§ 134a 
Instruktioner för nämnder och nätverk 
vid HT-fakulteterna 2018, bilaga§ 
134b 

135 Stipendienämnden HT 2019. 

136 Forskningsansökningsstöd. 
Förslag på utlysningstext, bilaga § 
136 

137 Forskningsnämndens äskanden inför 
budgetberedningen. 

Vid protokollet 

Justeras 

&:---'Ö-_v\oQ~ --( ~ \~ ~~ 
Barbara Törnquist-Plewa 

2 
Dessa krav kan bli föremål för revision efter det att de 
ekonomiska konsekvenserna av det utvidgade 
docentprogrammet utretts. 

Diskussion. 

Formulering i delegationsordningen om stipendier revideras, s 
6. 

Formulering i nämndsinstruktionerna om beredning av externa 
forskningsanslag revideras, s. 2. 

Sekr meddelar kanslichef Gunnel Holm om revideringarna. 

Doktorandrepresentanterna i nämnden får i uppdrag att hitta 
en representant till Stipendienämnden. Stipendienämnden 
sammanträder preliminärt i början av november. 

Diskussion. 

Ordf och sekr noterar nämndens synpunkter och fastställer 
dokumentet. 

Diskussion om budgetberedningen 2020. 

Nämnden beslutar att äska 

medel motsvarande 5 stycken 2-åriga postdoktorala tjänster; 
1,45 mkr för riktade insatser för forskning i form av 
forskningsansökningsstöd; 
150 000 kr för institutionsöverskridande seminarier och 
gästföreläsningar; 
ökad medfinansiering till postdoktorer som rekryteras inom 
MSCA IF-programmet med start 2020 

Lena Strid 


