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Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz doktorand 
Niclas Burenhult docent 
Mattias Gunnemyr doktorand 
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Frånvarande ledamöter Lena Strid 

Övriga närvarande Martin Degrell 
Isak Hammar 

§ Arende 

203 Utseende av justeringsperson. 

204 Fastställande av dagordning. 

205 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-06-09, bilaga § 205 

206 Utvärdering av 
forskningsansökningsstöd. 

207 Riktlinjer för fördelning samt 
rapportering av forskningsresurser. 
Riktlinjer, bilaga§ 207 

Beslut 

doktorand 

fakultetssekreterare 
koordinator 

Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

Dagordningen fastställs. 

anmält förhinder 

sekreterare 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Isak redogör för hur forskningsansökningsstöden 2017-2019 
har använts och i vilken mån de kan anses ha bidragit till att 
fler ansökningar om externa medel skickats in från HT. 

Ingående diskussion. 

Nämnden anser att stöden förefaller användas på ett effektivt 
sätt. Nämnden önskar en motsvarande redogörelse inför varje 
ny ansökningsstödsomgång. 

Nämnden arbetar vidare med riktlinjerna för fördelning samt 
rapportering av forskningsresurser (se även protokoll 200609). 

Ingående diskussion. 

Ordf och Isak noterar nämndens synpunkter. Dokumentet går 
nu närmast vidare till HT:s ledningsråd 20 oktober för fortsatt 
diskussion. 
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208 RQ20. 
Panelrapporter, bilaga § 208a-c 

209 Forskningsplattformar. 
Utlysning, bilaga § 209 

210 Forskningsansökningsstöd HT 2020. 
Utlysning, bilaga§ 210a 
Sammanställning, bilaga § 21 0b 
Ansökningar, bilaga § 21 0c-1 

211 Äskanden inför 2021. 
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Rapporterna från HT:s paneler i RQ20 har inkommit. 

Ingående diskussion, bland annat om nämndens roll i det 
fortsatta arbetet. Hur följs rapporterna upp? 

Nämnden beslutar att diskutera institutionernas 
självvärderingar vid nästa sammanträde 12 oktober, därefter 
diskutera RQ20 vid HT:s ledningsråd 20 oktober. Under 
vårterminen 2021 planerar FON sedan besök vid 
institutionerna, och kommer då att diskutera rapporter och 
självvärderingar. 

Förberedelser inför diskussionen 12 oktober, inläsning av 
självvärderingar: Ordf och Niclas läser SOL och KOM; 
Ryszard och Johanna läser CTR och Institutionen för 
utbildningsvetenskap; Thomas läser Institutionen för 
kulturvetenskaper; Isak och Lena läser Institutionen för 
arkeologi och antikens historia, Historiska institutionen och 
KOM; Mattias läser Filosofiska institutionen. 

Ärendet har gått vidare till Fakultetsstyrelsens arbetsutskott 
pga jäv i Forskningsnämnden. En arbetsgrupp från AU med 
Thomas som representant från nämnden har tagit emot de 
externa sakkunnigas omdömen. AU diskuterar ärendet 16 
september. 

Nämnden konstaterar att det har inkommit 10 st ansökningar 
som alla är formellt korrekta. 

Ingående diskussion. 

Nämnden föreslår tilldelning av forskningsansökningsstöd 
enligt följande: 

Johanna Akujärvi (SOL): 2 mån 
Lisa Engström (Inst för kulturvetenskaper): 1 mån 
Eva Klingvall (SOL): 1 mån 
Patrizio Lo Presti (Filosofiska inst): 2 mån 
Alexander Maurits (Janice Holmes) (CTR): 1 mån 
Helen Persson (Historiska inst): 1 mån 
Cecilia Riving (Historiska inst): 1 mån 
Jan Schwarz (SOL): 1 mån 
Tomas Sniegon (SOL): 1 mån 
Joachim Östlund (Dorothee Goetze) (Historiska inst): 1 mån 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 

Nämnden fastställer sina äskanden inför 2021 års budget 
enligt följande: 

Medel motsvarande 3 st 2-åriga postdoktorala tjänster 
med tillsättning 2021 



3 
1,5 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 
250 tkr i stimulansmedel för samarbete med Malmö 
universitet 

212 Wallenberg Academy Fellows 2021. Genomgång av LU:s process med W AF. Intern deadline på 
HT är 18 september. Därefter bedöms och rangordnas 
kandidaterna av en arbetsgrupp bestående av Barbara och 
Niclas. Nomineringar ska inkomma till Forskningsservice 
senast 30 september. 

213 Stipendier HT 2020. Doktorandrepresentanterna får i uppdrag att utse en 
doktorandrepresentant till arbetet med fakulteternas rese- och 
forskningsstipendier HT 2020. Stipendienämnden 
sammanträder preliminärt i början av november. 

Vid protokollet 

Justeras 
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Barbara Törnquist-Plewa 


