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Föregående mötesprotokoll 
2019-06-03, bilaga§ 140 

Postdoktorala tjänster 2020. 
Inbjudan till institutionerna att föreslå 
postdoktorala tjänster, bilaga§ 141a 
Förslag från Institutionen för 
arkeologi och antikens historia, CTR, 
Filosofiska institutionen, Historiska 
institutionen, Institutionen för 
kulturvetenskaper och SOL, bilaga § 
141 b-g 

Beslut 

fakul tetssekreterare 
ekonomichef 

doktorand 

Mattias Gunnemyr utses. 

Dagordningen fastställs. 

sekreterare 
§ 142 

anmält förhinder 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden konstaterar att det har inkommit 9 förslag från 6 
institutioner. Samtliga förslag är välmotiverade. 

Ingående diskussion. 

Nämnden konstaterar att förslaget från Institutionen för 
arkeologi och antikens historia uttryckligen är villkorat av att 
HT-fakulteterna även ersätter institutionen för postdoktorns 
OH-kostnader. Eftersom HT-fakulteterna inte beviljar OH för 
postdoktorala tjänster kommer institutionens förslag inte 
beaktas. 

Nämnden beslutar att föreslå följande 5 inriktningar på de 2-
åriga postdoktorala tjänster som utlyses 2020: 

• Gränssnittet mellan prosodi, syntax och 
informationsstruktur (med placering vid SOL) 
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14 2 Professorsprogrammet. 
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144 

Underlag, bilaga § 142 

Uppföljning av 
forskningsansökningsstöd 201 7, 2018. 
Sammanställning av redovisningar, 
bilaga§ 143 

Tryckningsbidrag Per Anders och 
Maibrit Westrins stiftelse. 
Utlysning, bilaga 144a 
Sammanställning ansökningar, bilaga 
144b 
Ansökningar från Carling, Egefur, 
Hammarlin, Nilsson, Tenngart och 
Zillen, bilaga 144c-h 
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• Hemsömnad som kunskap, kommunikation och 

praktik (med placering vid Institutionen för 
kulturvetenskaper) 

• Kristendom, populism och nationalism (med placering 
vid CTR) 

• Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien (med 
placering vid Historiska institutionen) 

• Språklig betydelse och språkligt processande i engelsk 
språkvetenskap (med placering vid SOL) 

Inriktningarna "Kristendom, populism och nationalism" och 
"Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien" kommer att 
finansieras som del av satsningen Humaniora 2020. 

Vid beslutet har viss hänsyn tagits till institutionernas 
myndighetskapital. 

Förslaget lämnas till HT-fakulteternas arbetsutskott för 
formellt beslut. 

Ekonomichef Jonas Sundin besöker nämnden för att svara på 
frågor om docent- respektive professorsprogrammet. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att reservera en heldag i början av VT 2020 
till att diskutera ärendet mer ingående (se även§ 145). 

Nämnden tar del av de redovisningar av 
forskningsansökningsstöd som inkommit för 2017 och 2018. 

Sekr meddelar att den nya omgången av 
forskningsansökningsstöd utlystes 191014. Beslut fattas vid 
nästa sammanträde. 

Nämnden konstaterar att det har inkommit 6 ansökningar. 

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. 
Möjligheter för den sökande att finna finansiering på annat 
håll beaktas också. 

Nämnden beslutar att tilldela 

Mia-Marie Hammarlin och Lars-Eric Jönsson, 40 000 kr 
Charlotte Nilsson, 40 000 kr 
Erik Zillen, 12 000 kr 



145 Mötestider VT 2020. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 

Nämnden sammanträder: 

5 februari (heldag) 
13 mars kl 9-12 
16 april kl 9-12 
12 maj kl 9-12 
9 juni kl 9-12 
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