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223 Utseende av justeringsperson. 

224 Fastställande av dagordning. 

225 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-10-12, bilaga§ 225 

226 RQ20: uppföljning. 

fakul tetssekreterare sekreterare 
koordinator 

doktorand anmält förhinder 

Beslut 

Thomas Kaiserfeld utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 231 ). 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. Ordf 
meddelar i samband med detta att samtliga fyra HT-kandidater 
till Wallenberg Academy Fellows gått vidare från LU till 
nationell bedömning. 

Ordf meddelar vidare att två Pro Futura-kandidater har gått 
vidare från HT till LU:s centrala bedömning: Wally V. 
Cirafesi (nominerad av CTR) och Philip Pärnamets 
(nominerad av Filosofiska institutionen). 

Ordf meddelar att en digital kickoff för HT-fakulteternas nya 
forskningsplattformar äger rum 27 november. 

Fortsatt diskussion om forskningsutvärderingen RQ20. 

Nämnden planerar besök på institutionerna under våren för att 
diskutera utvärderingens resultat. Besöken bör ske tidigast i 
mars, eftersom det är viktigt att institutionerna hinner 
diskutera RQ20-rapporterna innan besöken. Vid besöken 
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227 Strategier kring större 
forskningsansökningar. 

228 Riktlinjer för fördelning samt 
rapportering av forskningsresurser. 
Riktlinjer (utkast), bilaga§ 228a 
Remissvar från institutioner, bilaga § 
228b-h 

229 Remiss: Open access-policy för 
publikationer och konstnärliga verk. 
Missiv, bilaga§ 229a 
Förslag, bilaga § 229b 

230 Mötestider VT 2021. 

231 ECHIC-konferensen. 

2 
önskar nämnden träffa primärt prefekter och ansvariga för 
forskning på respektive institution. 

HT-ledningen har nyligen träffat Forskningsservice och 
diskuterat hur LU kan öka antalet ansökningar till de 
europeiska forskningsprogrammen. Från HT har det historiskt 
sett inkommit få ansökningar till dessa program. Hur förändrar 
vi detta? 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att konkret stöd behövs, då dessa 
ansökningar kräver betydligt mer tid, resurser och kunskap än 
tex projektansökningar från svenska finansiärer. FS kan 
möjligen bidra med detta. Ett annat förslag som nämns är en 
stöttande grupp med personer från HT med erfarenhet av EU
forskning. 

Institutionerna och HT-biblioteken har inkommit med 
kommentarer på riktlinjerna. Nämnden går igenom och 
diskuterar dessa. 

Ordf och Isak Hammar noterar nämndens synpunkter och 
reviderar dokumentet, som sedan skickas till AU som 
fastställer riktlinjerna. 

HT-fakulteterna har erbjudits möjlighet att kommentera 
förslaget om en open access-policy för publikationer och 
konstnärliga verk. 

Diskussion. 

Ordf och Isak Hammar noterar nämndens synpunkter och tar 
med sig dem till vidare diskussion i AU. 

Mötestider VT 2021: 

8 februari kl 9.15 
15 mars kl 9.15 
13 april kl 9.15 
17majkl9.15 
10 juni kl 9.15 

Isak Hammar meddelar att ECHIC-konferensen, som skulle ha 
ägt rum i Lund i april 2020, nu är uppskjuten till augusti
september 2021, alternativt våren 2022, med anledning av 
pandemin. 
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