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§ Arende 

195 Utseende av justeringsperson. 

196 Fastställande av dagordning. 

197 Meddelanden. 

198 

Föregående mötesprotokoll 
2020-05-12, bilaga § 197 

Äskanden inför budgetåret 2021 samt 
myndighetskapitalet. 
Budgetskrivelse inför 2020, bilaga § 
198 

Beslut 

fakultetssekreterare 
koordinator 

sekreterare 

Ryszard Bobrowicz utses. 

Dagordningen fastställs. Punkterna 6 och 7 i kallelsen byter 
plats med punkterna 3 och 4. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Sekr meddelar att HT:s kandidater till LMK-stiftelsens 
ldeforum 2020, Peter Bengtsen och Katarina Blennow, blivit 
antagna till arrangemanget. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att inte äska medel för seminarier och 
gästföreläsningar, samt att för 2021 äska 4 postdoktorer 
istället för 5, med avsikten att istället öka medlen för 
forskningsansökningsstöd och forskningsterminer. 

Nämnden beslutar att äska följande inför budgetåret 2021: 

Medel motsvarande 4 st 2-åriga postdoktorala tjänster 
med tillsättning 2021 
2,3 mkr till riktade insatser för forskning i form av 
forskningsansökningsstöd och forskningsterminer 
Ökad medfinansiering till postdoktorer som rekryteras 
inom MSCA IF-programmet med start 2021 
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Ett preliminärt äskande enligt ovanstående lämnas till 
ekonomichef Jonas Sundin, men nämnden kommer att be om 
uppskov med det slutgiltiga äskandet till efter nämndens 
internat 7 september. 

199 Förslag på sakkunnig till ansökningar Nämnden har fått i uppdrag av dekanus att föreslå sakkunniga 
om forskningsplattformar. som kan granska de ansökningar om forskningsplattformar 

som inkommer till fakulteterna i augusti. 

Diskussion. 

Ordf noterar de föreslagna namnen och vidarebefordrar dessa 
till dekanus. 

200 Publicering och peer review. Isak Hammar redogör för publiceringsmönster för forskare vid 
Underlag om vetenskaplig publicering HT-fakulteterna, utifrån underlaget från biblioteksstyrelsen. 
vid LU, bilaga§ 200 

201 Uppföljning av handlingsplan FON. 
FON:s mål och implementering av 
HT:s strategiska plan, bilaga§ 201 

202 OH och fördelning av fria 
forskningsmedel. 

Den påföljande diskussionen ger upphov till flera frågor, men 
också ett önskemål om en mer detaljerad redogörelse av vad 
den största andelen publiceringar (populärvetenskapliga 
artiklar, mm) består av, samt en jämförelse mellan ämnen på 
HT. Ordf kontaktar biblioteken angående detta. 

Nämnden påpekar också att jämförelser mellan fakulteter på 
LU kan vara missvisande; en jämförelse mellan humanistiska 
och teologiska fakulteter vid andra lärosäten vore mer 
givande. 

LU har begärt att samtliga handlingsplaner på fakulteterna ska 
följas upp och utvärderas. Den handlingsplan som 
F orskningsnämnden fastslog våren 2019 löper till och med 
2024. 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att målen och dess implementeringar har 
nått olika långt, och noterar de områden som kräver en mer 
aktiv insats än vad som hittills skett, bland annat kopplingen 
mellan forskning och studenter, samt arbetet med att hjälpa 
nästa generations forskare. Nämnden noterar också att 
publiceringsfrågor till stor del saknas i handlingsplanen. 

Handlingsplanen diskuteras vidare på internatet 7 september. 
Inför detta sammanställer ordf och sekr de viktigaste punkter 
där insatser krävs. 

Uppföljning av diskussionen från föregående sammanträde 
med Jonas Sundin och Johannes Persson angående OH och 
fria forskningsmedel. Ordf meddelar att nämnden har bjudits 
in till HT:s ledningsråd den 20 oktober för att diskutera 
ärendet med prefekterna där. 
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