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§ Årende 

15 8 Utseende av justeringsperson. 

159 Fastställande av dagordning. 

160 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2019-12-13, bilaga§ 160 

161 Universitetets centrala 
forskningsnämnd. 

162 RQ20. 

163 Stipendienämnden. 

164 Professorsprogrammet och 
rekrytering. 
Underlag om professorsprogrammet 
från HT: s ledning, bilaga § 164a 
Remissyttranden från institutionerna, 
bilaga § 164b-i 

Beslut 

Lena Strid utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 167). 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf informerar om fakulteternas satsning Humaniora 2020, 
som officiellt invigdes 3 februari. 

Ordf rapporterar från universitetets centrala forskningsnämnd. 

LU har utlyst medel för satsningar på forskningsinfrastruktur. 
Ledamöterna uppmanas sprida informationen till sina 
respektive institutioner. 

Ordf informerar om arbetet med universitetets 
forskningsutvärdering RQ20. 

Doktorandrepresentanterna får i uppdrag att utse en 
doktorandrepresentant till Stipendienämnden för VT 2020. 

Nämnden har fått i uppdrag att kommentera institutionernas 
yttranden utifrån nämndens ansvarsperspektiv. Nämnden har 
även fått i uppdrag att kommentera fakultetsledningens 
dokument (utkast) om förväntningar på och rekryteringar av 
professorer. 

Ingående diskussion. 
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165 Eventuella satsningar under 2020. 
Förslag från HT-ledningen, bilaga§ 
165 

166 Äskanden inför HT-fakulteternas 
budget 2021. 

167 Nämndens arbete. 
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Ordf och sekr sammanställer nämndens synpunkter och 
meddelar fakultetsledningen. 

Nämnden utser Thomas Kaiserf eld till representant för 
nämnden i den skrivargrupp som på fakultetsstyrelsens 
uppdrag ska fastställa dokumentet om förväntningar på och 
rekryteringar av professorer. 

Nämnden har fått i uppdrag att kommentera 
fakultetsledningens förslag till åtgärder till följd av 
flerårsprognos, samt att inkomma med eventuella egna 
förslag. 

Ordf redogör för de olika förslagen. 

Ingående diskussion. 

Alternativ 1 får stort stöd av nämnden. Nämnden anser även 
att postdoktorala tjänster skulle kunna ingå i denna satsning, 
om det finns möjlighet att skynda på processen. 

Nämnden anser att alternativ 2 är bra, men troligtvis svårt att 
genomföra i praktiken på grund av tidsaspekten. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att äska 3-4 postdoktorala tjänster. 

Nämnden beslutar att äska medel för att anordna en workshop 
om impact med Josie Dixon. 

Ordf informerar nämnden om att Isak Hammar framöver 
kommer att knytas till nämnden i egenskap av tjänsteman och 
utredare. Hammar kommer att rapportera om sina profilfrågor 
till nämnden, samt delta i nämndens arbete. 
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Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa Lena Strid 


