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Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz doktorand via Zoom 
Niclas Bu.renhult docent 
Lena Strid doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa professor ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 
Isak Hammar koordinator t.o.m. § 173 

Frånvarande ledamöter Mattias Gunnemyr doktorand sjukdom 
Johanna Gustafsson Lundberg docent sjukdom 
Thomas Kaiserfeld professor anmält förhinder 

§ Arende 

168 Utseende av justeringsperson. 

169 Fastställande av dagordning. 

170 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-02-05, bilaga § 170 

171 ECHIC-konferensen. 

172 RQ20. 

173 Myndighetskapitalet och aktuella 
satsningar. 

Beslut 

Lena Strid utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf informerar om HT-ledningens arbete med 
professorsprogrammet. Det reviderade programmet är nu 
fastställt. 

Ordf informerar om att biblioteksstyrelsen har beslutat att 
tilldela bokfonden 2 mkr för stöd till OA-publiceringar. 

Isak Hammar rapporterar att ECHIC-konferensen, planerad till 
23-24 april, troligtvis skjuts upp ett år, till 2021, med 
anledning av coronaviruset. 

Ordf informerar om arbetet med universitetets 
forskningsutvärdering RQ20. Den osäkra situationen kring 
coronaviruset kan leda till en försenad arbetsprocess för 
utvärderingen, inte minst när det gäller besök i Lund av 
externa utvärderare. Dessa besök är tills vidare planerade till 
maj. 

Ordf meddelar att ytterligare 4 postdoktorala tjänster kommer 
att utlysas. Ärendet har behandlats av AU, utifrån nämndens 
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174 Strängs donation för inbjudan av 
gästföreläsare. 
Utlysning, bilaga§ 174a 
Ansökningar, bilaga§ 174b-e 

175 Mötestider HT 2020. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 

2 
förslag, och kommer formellt att beslutas av 
fakultetsstyrelsen. Dessutom kommer ca 3 
forskningsansökningsterminer att utlysas. Vid snabb 
expediering kan dessa nyttjas under HT 2020. 

Nämnden diskuterar utformning av utlysningstexten för 
forskningsansökningsterminerna. Nämnden beslutar att 
terminerna ska vara inriktade mot de stora 
forskningsprogrammen, t ex ERC eller Horizon 2020, 
alternativt en kombination av mindre ansökningar under en 
gemensam agenda. 

Ordf och sekr får i uppdrag att skriva ett utkast till utlysning. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att tilldela medel enligt följande: 

Sune Bechmann Pedersen, 11 910 kr 
Christian Claesson, 3 7 518 kr 
Petter Johansson, 12 000 kr 
Andreas Stephens, 25 530 kr 

Ordf och sekr får i uppdrag att ta fram förslag på mötestider 
för HT 2020, inklusive ett datum för internat i början av 
september. 

Lena Strid 


