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§ Arende 

187 Utseende av justeringsperson. 

188 Fastställande av dagordning. 

189 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-04-16, bilaga § 189 

190 HT:s forskningsresurser. 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

§ 187-190, 192-194 

§ 190 
§ 190 

Dagordningen fastställs. Punkterna 5 och 6 i kallelsen byter 
plats. En punkt om coronakrisen och påverkan på forskning(§ 
194) läggs till. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att två KA W-ansökningar har gått vidare från 
HT, processen övertas nu av Forskningsservice och LU:s 
centrala forskningsnämnd. 

Johannes Persson och Jonas Sundin besöker nämnden för att 
svara på frågor om fakulteternas forskningsresurser. 

Diskussion om bland annat hur institutionernas och 
fakulteternas forskningsresurser skiljer sig åt, styrmedel för att 
påverka OH, samt ekonomiska riktlinjer att kunna hänvisa till 
vad gäller externa medel. 

191 Forskningsterminer HT 2020. Nämnden konstaterar att fem ansökningar inkommit. 
Utlysning, bilaga§ 191a 
Ansökningar från Graden, Schwarz, Ingående diskussion. 
Sjöblad, Thanh Son och Vähäkangas, 
bilaga§ 191b-f 

Postadress Box 192,221 00 Lund Besöksadress LUX, Helgonavägen 3 Telefon 046-2227228 (dir), 046-2220000 (växel) 

E-post martin.degrelJ@kansliht.lu.se Webbadress www.ht.lu.se 



192 Fastställning av riktlinjer för 
fördelning och redovisning av 
forskningsresurser. 
Utkast till riktlinjer, bilaga § 192a 
Underlag om kompetensutveckling, 
bilaga § 192b 
Dokument om förväntningar på 
professorer, bilaga § 192c 

193 Fastställning av utlysning av 
forskningsplattformar. 
Utkast till utlysning, bilaga § 193 

194 Coronakrisen och forskning. 
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Ansökningarna från Jan Schwarz, Aron Sjöblad och Vi Thanh 
Son beviljas inte då de inte uppfyller utlysningens krav, att 
ansökningen som utarbetas ska kräva en hel termins arbete 
och gälla stora forskningsprogram, alternativt en kombination 
av flera mindre ansökningar under en gemensam agenda. De 
sökande uppmanas istället söka fakulteternas ordinarie 
utlysning av forskningsansökningsmedel, som sker under 
hösten 2020. Lizette Gradens ansökan beviljas inte eftersom 
det tilltänkta forskningsprogrammets deadline är redan i 
september; ansökan saknar också prefektintyg. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av forskningsterminer 
under höstterminen 2020 enligt följande: 

Mika Vähäkangas (CTR) 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 

Diskussion om utformandet av riktlinjerna fortsätter, med 
utgångspunkt i det nya utkast som tagits fram av ordf och Isak 
Hammar. 

Diskussionen fortsätter vid nästa sammanträde. Riktlinjerna 
kommer därefter att gå vidare till AU och fakultetsstyrelsen 
för vidare behandling. 

Diskussion. 

Nämnden ger ordf, sekr och Isak Hammar i uppdrag att 
fastställa utlysningen. 

Ordf rapporterar att den centrala forskningsnämnden på LU 
har diskuterat på vilka sätt forskningen påverkas negativt av 
coronakrisen. Det konstateras att forskning med laborativa 
inslag drabbas särskilt hårt, men även fältresor, arkivresor m 
m drabbas. 

Det finns i nuläget ingen officiell strategi på LU angående 
krisens påverkan på forskningen. Diskussioner förs huruvida 
en strategi ska utarbetas på central nivå eller fakultetsnivå. 
Postdoktorer identifieras som en särskilt utsatt grupp. 

Diskussion. 

Ordf kontaktar prefekterna och undersöker hur situationen är 
med postdoktorer på HT. 
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Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 


