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§ Arende 

176 Utseende av justeringsperson. 

1 77 Fastställande av dagordning. 

1 78 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-03-13, bilaga§ 178 

1 79 Bokfonden. 
Sammanställning, bilaga § 1 79 

Beslut 

fakul tetssekreterare 
koordinator 

sekreterare 

Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 186). 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att arbetet med RQ20 har fått ställa om till 
digitala möten m m, med anledning av coronaviruset. 
Processen fortsätter men med viss försening. 

Ordf meddelar att de ytterligare fyra postdoktorala tjänsterna 
(jfr § 173) kommer att utlysas innan sommaren. 

Isak Hammar redovisar hittills behandlade ansökningar till 
bokfonden angående stöd för open access-utgivning (jfr § 
170). 

Diskussion. 

Nämnden anser att mer kan göras för att öka kunskap och 
medvetenhet om stödet. Söktrycket är i nuläget inte särskilt 
starkt. Isak undersöker om detta kan åtgärdas med eventuella 
informationskampanjer. 

180 Hantering av Wallenbergansökningar. Deadline för Letters oflntent till 2020 års utlysningar av 
Hanteringsordning MA W program, MA W program och BWS projekt är 27 april och kan därmed 
bilaga § 180a inte bearbetas vid ett ordinarie nämndssamrnanträde. Ordf 
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Hanteringsordning BWS projekt, 
bilaga § 1806 

181 Riktlinjer för fördelning och 
redovisning av forskningsresurser. 
Riktlinjer från 2006, bilaga § 181 

182 Utformning av utlysning av 
forskningsp lattformar. 
Underlag, bilaga § 182 

2 
önskar därför att en av lärarrepresentanterna går igenom 
inkomna LOI tillsammans med ordf inför vidarebefordran till 
LU:s centrala forskningsnämnd. 

Nämnden beslutar att Niclas Burenhult bereder ärendet 
tillsammans med ordf. 

Nämnden har av Fakultetsstyrelsens arbetsutskott fått i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till revidering av riktlinjerna 
för fördelning och redovisning av forskningsresurser. 
Nuvarande riktlinjer är från 2006 och är i stort behov av 
uppdatering. 

Diskussion. 

Ordf, sekr och Isak Hammar får i uppdrag av nämnden att 
sammanfatta nämndens synpunkter och ta fram en ny version 
av dokumentet, som fastställs vid nästa sammanträde. 

Utlysningen av forskningsplattformar ska helst gå ut så snart 
som möjligt. Målsättningen är senast i början av juni, med 
deadline i augusti. 

Diskussion. 

Ordf, sekr och Isak Hammar får i uppdrag av nämnden att 
sammanfatta nämndens synpunkter och utarbeta ett utkast till 
utlysning. Detta utkast diskuteras vid nämndens extra insatta 
sammanträde 23 april. 

183 Remissyttrande: LU: s profilområden. Synpunkter på remissyttrandet har inhämtats av nämnden 
Missiv och utkast till strategi, bilaga § innan sammanträdet. 
183a-b 
Yttrande profilområden, bilaga § 183c Ordf meddelar att remissyttrandet har skickats in som svar 

från HT. 

184 Strängs donation för inbjudan av 
gästföreläsare ( omgång 2). 
Utlysning, bilaga§ 184a 
Ansökningar, bilaga § 184b-e 

185 Nomineringar till LMK-stiftelsens 
Ideforum 2020. 
Inbjudan, bilaga § 185a 
Nomineringar, bilaga § 1856-c 

Nämnden ställer sig bakom yttrandet. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att tilldela medel enligt följande: 

Michael Bossetta, 27 000 kr 
Samuel Byrskog, 24 309 kr 
Alexander Maurits, 27 750 kr 
Svante Norrhem, 30 500 kr 

Diskussion. 

Nämnden ställer sig bakom förslagen, och nominerar Peter 
Bengtsen och Katarina Blennow till LMK-stiftelsens Ideforum 
2020. 



186 Övrigt. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 

3 
Sekr får i uppdrag att sammanställa nomineringarna och 
meddela LMK-stiftelsen. 

Thomas Kaiserfeld väcker frågan om varför inte ansvaret för 
forskningsresurser på HT i större utsträckning lämnas till 
institutionerna istället för att dikteras på fakultetsnivå. Det 
aktuella fallet med professursknutna postdoktorer nämns som 
exempel. 

Diskussion. 

Nämnden anser att det är en intressant men komplex fråga 
som är värd att diskutera, men med ett ordentligt underlag och 
med expertis som kan svara på frågor. Ordf tar därför upp 
frågan med dekanus och ekonomichefen på HT, och bjuder in 
dem till ett kommande nämndssammanträde. 


