
LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskn ingsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2017-01-24 
Kl. 9.15-11.20 

docent 
Jakob Green Werkmäster 
Johanna Gustafsson Lundberg 
Martin Malmström 

doktorand 
docent 
doktorand 
professor,prodekanus 
doktorand 

Johannes Persson 
Malin Svensson Lundmark 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare 

Frånvarande Niclas Burenhult docent 

§ Aren de Beslut 

639 Utseende av justeringsperson. Marie Cronqvist utses. 

640 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. Punkt 5 bordläggs. 

ordförande 

sekreterare 

forskningsresa 

641 Meddelanden. Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. 
Föregående mötes protokoll 2016-12- Uppdatering av vårterminens sammanträdesdatum: 
15, bilaga§ 641 

14/2 kl 9.15 
17/3 kl 9.15 
20/4 kl 9.15 
22/5 kl 13.15 
15/6 kl 9.15 

642 HT:s forskningsstrategi. 
Beslut om forskningsstrategi för LU, 
bilaga §642a 
HT:s strategiska plan för forskning 
2014, bilaga §642b 

Nämnden går igenom LU:s nya forskningsstrategi samt HT
fakulteternas forskningsstrategiska plan från 2014. En ny 
forskningsstrategisk plan ska tas fram under 201 7. Ordf 
påpekar att det blir ett långsiktigt arbete som kommer att pågå 
under hela verksamhetsåret. Ordf efterlyser en tidsplan och 
form för det fortsatta arbetet. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar om följande arbetsform och preliminära 
tidslinje: 

PM/utvärdering av tidigare forskningsstrategi (klart i 
maj) 
Första utkast till ny forskningsstrategi (färdigställs i 
samband med internat 14-15 juni) 
Förankring utanför nämnden (höstterminens första 
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643 Framtidskonferensen. 

644 Stipendienämnden. 

645 Tvärfakultär forskning på temat 
migration. 

Vid protokollet 

Justeras 

AU) 
Andra utkast (september-oktober) 
Remiss (november) 
Färdig forskningsstrategi (december) 

En konferens på temat framtid planeras till januari 2018, i 
anslutning till 350-årsjubileets avslutning. En central fråga ska 
vara: "Var är vi om tio år?". Ordf efterlyser konkret innehåll. 

Diskussion. 

Nämnden anser att konferensen till exempel ska innehålla 
föreläsningar av unga forskare, presentationer från de miljöer 
som ingår i postdoktorssatsningen som HT gör, redovisningar 
från mottagare av HT:s forskningsansökningsstöd, samtal 
kring HT:s forskningsinfrastrukturer, en postersession för 
doktorander, en paneldiskussion med institutionsledningar och 
andra nyckelpersoner, samt en forskningsfest. 

Doktorandrepresentant i stipendienämnden VT 201 7 blir 
Martin Malmström. Nämnden sammanträder preliminärt i 
början av april. 

Ordf informerar att VR troligtvis inte kommer att utlysa 
särskilda medel för migrations forskning 2017, däremot 
kommer VR att öronmärka medel i den vanliga utlysningen 
till migrationsforskning. Ordf kommer att kalla alla forskare 
som anmält intresse till ett möte. Till mötet kommer även 
Pufendorfinstitutet att bjudas in. 

.~r __ / 
Marie CronqviYDD 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskni ngsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 
Marie Cronqvist 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2017-02-14 
Kl. 9.15-12.00 

Jakob Green Werkmäster 

docent 
docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Martin Malmström doktorand 
Johannes Persson ordförande 
Malin Svensson Lundmark 

professor, prodekanus 
doktorand 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 

§ Arende Beslut 

646 Utseende av justeringsperson. Jakob Green Werkmäster utses. 

647 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs, med ett tillägg(§ 651). 

648 Meddelanden. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
Föregående mötesprotokoll 2016-12-
15, bilaga§ 648a 
Beslut: Anvisning av 
universitets gemensamma 
forskningsinfrastrukturmedel enligt 
utlysning 2016, bilaga§ 648b 
Beslut: Inrättande av och uppdrag för 
ett etikråd vid HT-fakulteterna, bilaga 
§ 648c 

649 Forskningsansökningsstöd för HT Nämnden konstaterar att det inkommit 27 ansökningar. 
2017. 
Utlysning, bilaga § 649a 
Ansökningar, bilaga § 649b-ä 
Sammanställning av ansökningar, 
bilaga § 649ö 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av 
forskningsansökningsstöd under HT 2017 enligt följande: 

Gilbert Ambrazaitis (1 mån), Stephan Borgehammar och 
Cajsa Sjöberg (1 mån), Anamaria Dutceac Segesten (1 mån), 
Magnus Haake (2 mån), Sara Kärrholm (1 mån), Susanne 
Lundin (2 mån), Sinikka Neuhaus och Katarina Blennow (1 
mån), Karin Nykvist (1 mån), Jonas Otterbeck (2 mån), Carita 
Paradis (2 mån), Maria Persson (2 mån), Sofi Qvarnström (1 
mån), Henrik Rahm (1 mån), Mats Roslund och Torbjörn 
Ahlström (2 mån), Rikard Schönström och Anders Mortensen 
(1 mån), Sanna Skärlund (1 mån) 
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650 

651 

Karriärstrukturer på HT. 
Tjänstestrategi Medicinska fakulteten 
2014-2017, bilaga§ 650 

Inventering av lärosätenas behov och 
intresse av internationell 
forskningsinfrastruktur. 
Underlag från VR/LU, bilaga§ 651 

Vid protokollet 

Justeras 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 

Martin Malmström deltar inte i diskussionen eller beslutet om 
Anders Perssons ansökan. 

Bordläggs till nästa sammanträde pga tidsbrist. 

Vetenskapsrådet genomför en inventering av lärosätens behov 
och intresse av internationell forskningsinfrastruktur. Svar 
lämnas fakultetsvis till Forskningsservice. Deadline är 1 mars. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att distribuera skrivelsen till berörda parter 
inom HT-fakultetema. Ordf och sekr sammanställer svaren 
och vidarebefordrar dem till Forskningsservice. 

11 / • 11 11 r Å_A; LJ tfY V V 
Jak'.ob Green ~ rkmäster 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskningsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 
Marie Cronqvist 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2017-03-17 
Kl. 9.15-12.10 

docent 
docent 

Jakob Green Werkmäster doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Johannes Persson professor,prodekanus ordförande 
Malin Svensson Lundmark doktorand 

Övriga närvarande Martin Degrell fakul tetssekreterare sekreterare 
Viktoria Hörnlund bibliotekschef § 654-655 
Birgitta Lastow IT-chef § 654-655 
Samuel Rubenson professor § 654 
Johan Åhlfeldt forskningsingenj ör § 654 

Frånvarande Martin Malmström doktorand andra åtaganden 

§ 

652 

653 

654 

Aren de 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

F orskningsdata. 
Slutrapport för projektet Långsiktig 
öppen tillgång till forskningsdata vid 
HT-fakultetema och S-fakultet, Lunds 
universitet, bilaga § 654 

655 Utarbetande av checklista inför 
forskningsansökningar. 
Förslag till checklista inför 
forskningsansökningar, bilaga§ 655 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

Dagordningen fastställs. 

Viktoria Hörnlund, Birgitta Lastow, Samuel Rubenson och 
Johan Åhlfeldt besöker nämnden med anledning av den 
slutrapport om forskningsdata som nyligen färdigställts. 

Samuel och Johan presenterar rapporten och dess förslag. 

Diskussion och frågor. 

Nämnden konstaterar att HT-fakultetema inte har tid att 
invänta heltäckande nationella eller universitetsgemensamma 
satsningar och lösningar på forskningsdataproblematiken. 
Nämnden anser att rapporten är mycket värdefull och att den 
behöver följas upp med konkreta förslag till 
fakultetsledningen. Diskussionen fortsätter vid nästa 
sammanträde, då ett förslag ska tas fram inför höstens 
budgetberedning. Ett förslag på arbetsgrupp tas fram till nästa 
sammanträde. 

Viktoria Hörnlund och Birgitta Lastow presenterar det förslag 
till checklista inför forskningsansökningar som de arbetat 
fram. 
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656 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-02-
14, bilaga§ 656 

657 2-åriga postdoktorala anställningar 
2018. 
Utlysning, bilaga § 657a 
Förslag, bilaga§ 657b-h 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att det kommer att bli en pedagogisk 
utmaning att få fakulteternas forskare att inte bara se 
checklistan som ytterligare en administrativ uppgift, och att 
det därför är viktigt att checklistan introduceras tidigt i 
ansökningsprocessen. 

Ett reviderat förslag presenteras vid nästa sammanträde. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

I samband med meddelandepunkten rapporterar Malin att hon 
letar deltagare till artikulatoriska inspelningar av skånska 
talare i Hurnlabbet. Efterlysningen går även ut i HT
bulletinen. 

Marie rapporterar om The Entangled Media Histories, ett 
utbyte mellan Lund och flera internationella lärosäten som 
möjliggjorts tack vara anslag från STINT. Slutseminarium för 
projektet sker i maj. 

Johanna meddelar att Ola Wikander har gått vidare till intervju 
på Pro Futura. Ordf meddelar att även HT-fakulteternas andra 
nominering, Carlo Proietti, har gått vidare till intervju. Ordf 
undersöker möjligheterna att erbjuda intervjuträning i 
Forskningsservices regi. 

Nämnden konstaterar att det har inkommit 11 förslag från 7 
institutioner. Förslagen är välmotiverade, med de strategiska 
aspekterna väl beskrivna. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå följande tre inriktningar på de 2-
åriga postdoktorala anställningar som utlyses 2018: 

Judaistik (med placering vid CTR) 
Kunskapshistoria (med placering vid Historiska institutionen) 
Medier och materialitet (med placering vid KOM) 

Gemensamt för dessa tre förslag är att de i hög grad uppfyller 
de kriterier som formulerades i utlysningen. De postdoktorala 
anställningarna inrättas i lovande, dynamiska 
forskningsmiljöer med goda pedagogiska 
meriteringsmöjligheter, miljöer som har goda 
handledningsmöjligheter och där forskningen som utförs inom 
den postdoktorala anställningen förväntas vara av betydelse 
för forskningsområdets utveckling i Lund. 

Vid beslutet har viss hänsyn tagits till spridningen av de 
fakultetsfinansierade postdoktorernas placering vid HT
fakulteternas institutioner. 
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658 HT:s nya forskningsstrategi. 
Statistik från VR, bilaga § 658 

659 The Conversation. 

Vid protokollet 

Justeras 

~ 

Förslaget lämnas till HT-fakultetemas arbetsutskott för 
formellt beslut. 

Bordläggs pga tidsbrist till nästa sammanträde. 

Bordläggs pga tidsbrist till nästa sammanträde. 

~?A~---/ 1 4t!l/--c~ 
Niclas Burenhult 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskningsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2017-04-20 
Kl. 9.00-11.30 

docent 
Jakob Green Werkmäster doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent ordf fr § 674 
Johannes Persson professor,prodekanus ordftom § 673 
Malin Svensson Lundmark doktorand 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 
Annakim Elten bibliotekarie § 672 
Viktoria Hörnlund bibliotekschef § 672-673 
Birgitta Lastow IT-chef § 672-673 
Karolina Widell projektledare § 672 

Frånvarande Marie Cronqvist docent sjukdom 
Martin Malmström doktorand sjukdom 

§ Arende 

670 Utseende av justeringsperson. 

671 Fastställande av dagordning. 

672 Forskningsredovisningar och 
samverkan. 

Beslut 

Malin Svensson Lundmark utses. 

Dagordningen fastställs. 

Annakim Elten, Viktoria Hörnlund, Birgitta Lastow och 
Karolina Widell besöker nämnden för att diskutera 
forskningsredovisningar och samverkan. 

Annakim och Karolina presenterar statistik från LUCRlS och 
visar exempel på vilken typ av rapporter som kan genereras av 
systemet. De påpekar att med ett flexibelt system som 
LUCRIS är det i hög grad upp till användarna (fakulteterna 
eller individuella forskare) vilken typ av rapporter eller 
statistik som skapas. 

Annakim och Karolina informerar även nämnden om hur man 
använder LUCRlS i samverkansfrågor. Det finns stora 
möjligheter att mata in samverkan (för forskare) och ta del av 
samverkan/forskning (för utomstående) i LUCRlS. 

Diskussion och frågor. 

Nämnden konstaterar att forskningsredovisningarna är viktiga, 
och att rapporter från LUCRIS kan bli ett bra verktyg för att få 
ut det mesta som man behöver för att sammanställa dem. Det 
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673 Forskningsdata. 
Förslag till policy för hantering av 
forskningsdata vid LU, bilaga § 673a 
Förslag till utveckling av 
forskningsstöd från HT-biblioteken, 
bilaga § 673b 

674 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-03-
17, bilaga§ 674 

675 HT:s nya forskningsstrategi. 
Statistik från VR, bilaga§ 675 

676 The Conversation. 

677 LMK Björkliden 2017. 

ställer dock krav på att forskarna lägger in uppgifter i 
LUCRIS och att HT-fakulteterna beställer rätt typ av 
rapporter. Men hur når man ut till forskarna? Ytterligare 
informationsmöten kan vara en dellösning. S-fak har jobbat 
mycket med kommunikatörer som aktivt kontaktat forskare 
för att få dem att jobba mer med LUCRIS. 

En arbetsgrupp bestående av Johanna (sammankallande), 
Niclas, Birgitta och Annakim arbetar vidare med att designa 
rapporter från LUCRIS. 

Viktoria Hörnlund och Birgitta Lastow följer upp ärendet om 
forskningsdata från föregående sammanträde. HT-biblioteken 
och IT-enheten har tagit fram ett underlag, som bygger på 
rapporten som Samuel Rubenson och Johan Åhlfeldt skrivit, 
för hur HT-fakulteterna kan arbeta vidare med forskningsdata. 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att underlaget är en bra utgångspunkt, 
med flera konkreta förslag som kan börja implementeras i 
närtid. Underlaget jämförs vidare med det förslag till central 
policy om forskningsdata som LU har tagit fram. 

Nämnden anser att fakulteterna inte har tid att invänta beslut 
från LU, vi måste börja arbeta någonstans själva. Ett arbete 
som utgår från det underlag som Birgitta och Viktoria 
presenterat ligger dessutom väl i linje med huvuddragen i det 
centrala förslaget. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden tar del av VR:s statistik om söktryck och 
beviljandegrad från LU 2016. 

Diskussion. 

Fakulteternas nya forskningsstrategi kommer att diskuteras 
ingående vid nämndens internat 14-15/6. 

Sekr rapporterar om ett informationsmöte med The 
Conversation, en nyhetssajt med akademisk stomme som LU 
nu är medlem av som första nordiska lärosäte. Sajten drivs 
som en stiftelse och startade i Australien; LU är knuten till den 
brittiska utgåvan. Forskare vid LU har i och med samarbetet 
nu möjlighet att kontakta The Conversation med ideer till 
artiklar, som sedan arbetas fram tillsammans med en redaktör. 
Innehållet är på engelska. Flera HT-forskare har redan varit i 
kontakt med The Conversation. 

Nämnden har fått i uppdrag att utse HT:s kandidater till 
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Utlysning, bilaga § 677a 
Förslag från Institutionen för 
kulturvetenskaper, SOL och CTR, 
bilaga§ 677b-d 

Vid protokollet 

Justeras 

Johannes Persson 

LMK:s Ideforum i Björkliden. Tre kandidater ska utses. 

Nämnden konstaterar att fyra förslag inkommit - ett från 
CTR, ett från Institutionen för kulturvetenskaper, två från 
SOL. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå följande tre kandidater till 2017 
års Ideforum i Björkliden: 

Anamaria Dutceac Segesten, Kristofer Hansson, Alfred 
Sjödin. 

Reserv: Johan Cato. 

Malin Svensson Lundmark 

MA~~~ uv;o!Zna Gustafsson Lundberg I 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskni ngsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 
Marie Cronqvist 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2017-05-22 
Kl. 13.15-15.15 

docent 
docent 

Jakob Green Werkmäster 
Johanna Gustafsson Lundberg 
Martin Malmström 

doktorand 
docent 
doktorand 
professor,prodekanus 
doktorand 

tom§ 687 
ordförande 
tom§ 688 

Johannes Persson 
Malin Svensson Lundmark 

Övriga närvarande Martin Degrell 
Lena Halldenius 
Björn Petersson 

Frånvarande 

§ 

678 

679 

680 

Ar ende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Remiss: ny ordning för att främja god 
sed och hantera oredlighet i forskning. 
Remiss och betänkande, bilaga § 
680a-b 

Beslut 

fakultetssekreterare 
professor 
docent 

sekreterare 
§ 680 
§ 680 

Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

Dagordningen fastställs. 

HT:s etikråd, representerade av Lena Halldenius och Björn 
Petersson, besöker nämnden med anledning av en LU-intern 
remiss angående betänkandet "Ny ordning för att främja god 
sed och hantera oredlighet i forskning" (SOU 2017:10). 

Lena och Björn presenterar betänkandet samt etikrådets 
synpunkter på det. 

Etikrådet identifierar tre frågor som särskilt viktiga att 
diskutera: 

Den snäva definitionen av oredlighet 
Den strikta begränsningen till vetenskaplig forskning, 
som exkluderar t ex resultatuppföljning och 
journalistiskt arbete 
Uteslutningen av de privata aktörerna och 
forsknings företagen 

Diskussion. 

Ordf, sekr och etikrådet färdigställer HT:s yttrande med 
utgångspunkt i de synpunkter etikrådet framfört. 
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681 Meddelanden. 

682 

683 

684 

Föregående mötesprotokoll 2017-04-
20, bilaga § 681 

Rapport från ERC-seminariet 2 maj . 

Rapport från RJ-seminariet 3 maj . 

Skriftserieremissen. 
Remissvar från skriftserierna, bilaga § 
684 

685 Etiklathund. 

686 Arbetsgrupp om forskningsdata . 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att Nicolo Dell 'unto har gått vidare till intervju 
för ERC Consolidator Grant. 

Sekr meddelar att Anamaria Dutceac Segesten och Alfred 
Sjödin blivit antagna till årets LMK Ideforum i Björkliden. 

Ordf rapporterar om det ERC-seminarium som anordnades av 
Forskningsservice och HT den 2 maj. Seminariet var 
välbesökt och intresset för ERC:s stödformer tycks stort. 
Frank Kuhn från ERC berättade i sin presentation att budgeten 
för ERC förväntas öka 2018-2020. Nämnden hoppas på fler 
liknande arrangemang i framtiden. 

Ordf rapporterar om Riksbankens jubileumsfonds besök i 
Lund den 3 maj . RJ träffade representanter från S, HT, EHL 
och J. VD Göran Blomqvist och styrelseordf Maarit Jänterä
Jareborg berättade om RJ:s verksamhet och svarade på frågor. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar i enlighet med skriftseriernas 
rekommendation att 

För att ges ut i en serie bör volymen göras tillgänglig i 
tryckt och/eller digital form. Skriftserierna vid HT 
förespråkar särskilt open access-publicering. Volymer 
som inte kan göras tillgängliga bör istället publiceras 
som fristående böcker. 
Redaktörerna beslutar om undantag från denna 
rekommendation, gärna i dialog med skriftserierna. 

Arbetet med att ta fram en etiklathund går framåt. Ordf 
redogör för processen. Ulf Görman skriver texten, etikrådet 
läser och kommenterar. Etiklathunden ( eg. 
etikprövningslathunden) kommer att vara ett levande 
dokument, och Forskningsnämnden får ansvara för att 
lathunden kontinuerligt uppdateras. 

Etiklathunden fastställs på AU i augusti. 

Ordf meddelar att viss information om forskningsdata numera 
finns på HT-bibliotekens hemsida: 
http://www.J1tbibl.lu .se/forskare/forskningsdatabantering/ 

Diskussion. 

En arbetsgrupp som får i uppdrag att följa upp arbetet med 
forskningsdata sätts samman. Den ska bestå av Niclas 
Burenhult, Malin Svensson Lundmark, samt representanter 
från IT-avdelningen och HT-biblioteken. Representanten för 
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687 Forskarnas hemsidor och LUCRIS
sidor. 

688 Forskning om migration. 

689 Planering av internat. 

Vid protokollet 

Justeras 

HT-biblioteken blir sammankallande. 

Diskussion om koordinering av forskarnas hemsidor och 
LUCRIS-sidor. 

Nämnden ger IT-avdelningen i uppdrag att ta fram minst två 
olika förslag på hur koordinering mellan presentation av 
forskning på medarbetares hemsidor och samma medarbetares 
LUCRIS-sidor ska kunna ske på enklast och mest effektivt 
sätt. 

Nämnden konstaterar att VR inte ämnar lansera 
migrationstemat förrän tidigast 2018. 

Nämnden anser att för att hålla frågan levande och vara redo 
för en framtida utlysning bör fakulteterna anordna något slags 
seminarium under hösten. 

Nämnden åker på internat 14-15/6. 

Diskussion. 

Huvudpunkter på internatet blir: 

Gå igenom fakulteternas gamla strategiska 
forskningsplan och skissera ny plan 
Kriterier för professurer 
F orskningsredovisningar 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskningsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 
Marie Cronqvist 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2017-09-11 
Kl. 9.15-11.30 

Jakob Green Werkmäster 

docent 
docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg docent t.o.m. § 697 
ordförande Johannes Persson professor, prodekanus 

Malin Svensson Lundmark doktorand 

Övriga närvarande Martin Degrell 
Annakim Elten 

§ 

690 

691 

692 

Arende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

LUCRIS och forskningsredovisningar. 
Underlag för instruktioner till 
prefekter (utkast), bilaga§ 692a 
Rapport från Institutionen för 
kulturvetenskaper, bilaga § 692b 
Vägledningar inför HT-prefektemas 
forskningsredogörelser 2015, bilaga § 
692c 

693 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-05-
22, bilaga § 693 

694 Nationell forskningsinfrastruktur. 
Lägesrapport: Intern 
behovsinventering avseende nationell 
forskningsinfrastruktur, bilaga § 694 

Beslut 

fakultetssekreterare 
bibliotekarie 

Marie Cronqvist utses. 

sekreterare 
§ 692 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 694). 

Annakim Elten från HT-biblioteken besöker nämnden med 
anledning av de instruktioner till prefekterna om 
forskningsredovisningar som just nu utarbetas. LUCRIS 
kommer att underlätta arbetet med forskningsredovisningama, 
och på sikt hoppas nämnden att LUCRIS helt kan ersätta 
forskarnas individuella redovisningar, men i vilken 
utsträckning kan LUCRIS underlätta arbetet för prefekterna 
redan nu? Annakim svarar på frågor. 

Nämnden går igenom instruktionerna till prefekterna och 
reviderar texten där det behövs. Ordf och sekr får i uppdrag att 
färdigställa dokumentet och vidarebefordra det till 
prefekterna. Preliminär deadline för redogörelserna blir 30 
oktober. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Fakulteterna har ombetts att ange vilket behov man ser av ny 
nationell forskningsinfrastruktur. Forskningsservice har tagit 
fram en förteckning över den infrastruktur som identifierades 
vid föregående inventering, 2015. 

Diskussion. 
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695 Forskningsdatahantering. 
Gallrings- och bevarandeplan för 
forskningshandlingar inom 
Medicinska fakulteten, bilaga § 695 

696 Fakulteternas strategiska 
forskningsplan. 

Nämnden prioriterar behovet av humanistlaboratorier på 
nationell nivå. Nämnden anser också att det finns nationella 
behov av laboratorier i arkeologi, men HT:s behov av dessa 
beror på inriktningen. Behovet av övriga infrastrukturer 
nämnda i föregående inventering kvarstår i dagsläget inte som 
prioriterat. 

Nämnden går igenom det material från Medicinska fakulteten 
som behandlar gallrings- och bevarandeplan för 
forskningshandlingar inom fakulteten. 

Materialet lämnas som underlag till arbetsgruppen för 
forskningsdatahantering. 

LU:s nya IT-arkivarie Kajsa Nilsson Early bjuds in till nästa 
FON-sammanträde 12/10. 

Diskussion. 

Arbetet kommer att fortsätta under hösten, med utgångspunkt i 
de diskussioner som fördes under internatet i juni. En 
arbetsgrupp bestående av ordf, sekr och Marie Cronqvist 
utses. 

697 lnformationsmöte MAW och MMW. Ett LU-allmänt möte om Wallenbergfonderna anordnas 
tillsammans med Forskningsservice i oktober. 

698 Stipendienämnden. Malin Svensson Lundmark utses till doktorandrepresentant i 
stipendienämnden för HT 2017. Stipendienämnden 
sammanträder preliminärt i början av november. 

Vid protokollet 

Justeras 

Marie Cronqvist 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskningsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2017-10-12 
KL 9.15-11.45 

Jakob Green Werkmäster 
docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Johannes Persson professor, prodekanus ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultets sekreterare sekreterare 

Frånvarande Niclas Burenhult 
Malin Svensson Lundmark 

docent 
doktorand 

tjänsteresa 
VAB 

§ Arende 

699 Utseende av justeringsperson. 

670 Fastställande av dagordning. 

671 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-09-
11, bilaga§ 671 

672 HT-fakulteternas strategiska 
forskningsplan. 

673 HT-ansökningar till KA W. 
Letter of Intent från Gerd Carling et 
al, bilaga § 673 

674 Tryckningsbidrag Westrins stiftelse. 
Utlysningstext, bilaga§ 674a 
Ansökningar från Bengtsen et al, 
Diurlin, Halldenius et al, Lundberg, 

Beslut 

Jakob Green Werkmäster utses. 

Dagordningen fastställs med två ändringar: besöket från LU:s 
IT-arkivarie stryks, och ärendet om inbjudan av tysk 
gästforskare (§ 676) läggs till. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att Nicolo Dell'Unto varit på ERC-intervju i 
Bryssel. 

Sekr meddelar att fakulteterna var välrepresenterade under 
nyss avslutade Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. 

Arbetet fortgår med att ta fram en ny strategisk 
forskningsplan. 

Diskussion. 

Inför nästa sammanträde utarbetar arbetsgruppen ett utkast till 
ny plan som nämnden får ta ställning till. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att ställa sig bakom Gerd Carlings ansökan. 

Nämnden konstaterar att sex ansökningar inkommit. Beloppet 
som ska delas ut är 73 494 kr. 

Ingående diskussion. 
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Riving et al, Stjernholm, bilaga § 
674b-g 

675 Resursfördelningsprinciper. 

676 Gästforskare från Tyskland. 
Inbjudan av gästforskare från 
Tyskland, bilaga§ 676a 
Förslag från Historiska institutionen, 
bilaga § 676b 

Vid protokollet 

Justeras 

~Pe 

Nämnden beslutar att tilldela Lars Diurlin, Björn Lundberg 
och Emil Stjernholm 24 498 kr var. 

Ordf har fått i uppdrag att formulera förslag på 
resursfördelningsprinciper av en central arbetsgrupp vid LU. 
Principerna ska i första hand kunna appliceras vid 
fördelningen till lärosätena, men frågan om deras 
tillämpbarhet inom lärosäten är också intressant. 

Olika förslag diskuteras. 

Nämndens ledamöter får i uppdrag att med utgångspunkt i 
mötets diskussion leverera inspel till ordf. 

Diskussionen leder till också till ett förslag om eventuellt tema 
för en framtidskonferens: "Hur förbättrar HT världen?" 
Johanna Gustafsson Lundberg får i uppdrag att till nästa 
sammanträde konkretisera konceptet för konferensen. 

Diskussion. 

Nämnden ställer sig bakom förslaget från Historiska 
institutionen. 

~· (J(i"." 
Jakob Green? er , aster 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskni ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2017-11-10 
Kl. 9.15-11.05 

docent 
Jakob Green Werkmäster doktorand fr. § 680 

ordförande Johannes Persson professor,prodekanus 
Lena Strid doktorand 
Malin Svensson Lundmark doktorand 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 

Frånvarande Marie Cronqvist docent 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 

andra åtaganden 
sjukdom 

§ 

677 

678 

679 

680 

Åren de 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-10-
12, bilaga§ 679 

Prefekternas forskningsredogörelser. 
Vägledning inför prefekternas 
forskningsredogörelser, bilaga § 680a 
Forskningsredogörelser, bilaga§ 
680b-h 

681 Resursfördelningsprinciper. 
Utkast, bilaga§ 681 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

Dagordningen fastställs . 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf rapporterar om en dialogkonferens i Stockholm, där VR 
och RJ meddelade sin syn på framtidens forskning och mottog 
synpunkter från lärosäten. 

Diskussion. 

Forskningsredogörelserna utgör ett bra underlag för nämnden 
inför kommande institutionsbesök. En planering inför dessa 
görs vid nästa nämndssammanträde. 

En röd tråd i redogörelserna är kritik mot befordringsstoppet, 
en annan är upplevelsen att LUCRIS än så länge är bristfälligt, 
framförallt vad gäller utvärdering av impact. 

LUCRIS används fortfarande inte fullt ut av forskarna. 
Nämnden anser att en ny uppmaning att använda systemet är 
lämplig. Vid nästa sammanträde fattar nämnden beslut om 
miniminivå för användare av LUCRIS. 

Uppföljning från föregående sammanträde. Ordf har ratt i 
uppdrag att formulera förslag på resursfördelningsprinciper av 
en central arbetsgrupp vid LU. Synpunkter har inhämtats från 
nämnden men också från dekanus och HT: s ekonomichef. 
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682 

683 

684 

Framtidskonferens. 

Inventering forskningsinfrastrukturer. 
Följebrev, bilaga § 683a 
Svarsformulär från Filosofiska 
institutionen (3) och 
Humanistlaboratoriet, bilaga § 683b-c 

Pro Futura Scientia XIII. 
Utlysning och 
nomineringsinstruktioner, bilaga § 
684a 
Ansökningar från OlofBlomberg och 
George Masterton, bilaga § 684b-c 

Vid protokollet 

Justeras 

Ordf presenterar sitt förslag. De tre principerna som förs fram 
är kvalitet, bredd och rekrytering. 

Diskussion. 

Ordf och sekr fastställer dokumentet och meddelar Tina 
Trollås på Forskningsservice. 

Bordläggs till nästa sammanträde. 

Ordf och sekr sammanställer inventeringen och meddelar 
arbetsgruppen vid Forskning, samverkan och innovation. 

Nämnden konstaterar att två nomineringar inkommit; bägge 
uppfyller de formella kraven. 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att det är två starka nomineringar som är 
svåra att skilja åt. 

Nämnden för fram bägge nomineringar som förslag från HT, 
och rangordnar dem enligt följande: 

1. George Masterton 
2. OlofBlomberg 

Inför nästa års nomineringsprocess till Pro Futura föreslår 
nämnden att kalla institutionerna till förmöten, samt på andra 
sätt förbättra arbetsprocessen. 

Niclas Burenhult 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teolog i ska fakulteterna 

Forskningsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Marie Cronqvist 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2017-12-15 
Kl. 9.15-11.35 

Jakob Green Werkmäster 
Johanna Gustafsson Lundberg 
Johannes Persson 

docent 
doktorand 
docent 
professor, prodekanus 
doktorand 

ordförande 
Lena Strid 
Malin Svensson Lundmark doktorand 

Övriga närvarande Martin Degrell 

Frånvarande Niclas Burenhult 

§ Arende 

685 Utseende av justeringsperson. 

686 Fastställande av dagordning. 

687 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-11-
10, bilaga § 687 

fakultetssekreterare sekreterare 

docent forskningsresa 

Beslut 

Lena Strid utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf rapporterar om stora framgångar för HT hos 
Wallenbergstiftelserna: Johan Östling har utsetts till 
Wallenberg Academy Fellow, som en av tre forskare vid LU 
(och den enda humanisten i Sverige). Stora anslag ur MA W 
har tilldelats dels Gerd Carling, dels Agneta Gulz. Marianne 
Gullberg har fått sitt Wallenbergs Scholars-anslag förlängt 
med fem år. 

Sekr rapporterar att Historiska institutionens förslag på tysk 
gästprofessor ej beviljades av RJ (se § 676). 

Marie Cronqvist berättar om LU:s nyinrättade tankesmedja, 
LU Futura. Tankesmedjan kommer att vara 
universitetsövergripande. Verksamheten, som sätter igång vid 
årsskiftet 2017/2018, kommer att ledas av Lynn Åkesson. 
Marie kommer att vara biträdande föreståndare. Varje fakultet 
kommer därutöver att ha varsin representant med i 
tankesmedjan. 

688 Ansökningsstöd för forskningsmiljöer. Nämnden konstaterar att det har inkommit åtta ansökningar. 
Utlysning, bilaga § 688a 
Ansökningar från Bareis, Gansten & Ingående diskussion. 
Duner, Gerding, Hult, Lundin, Roll, 
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Rubenson och Strömqvist, bilaga § 
688b-i 

689 Utlysning av medel för projekt- och 
programansökan. 
Förslag på utlysning, bilaga§ 689 

690 Nedstängning av systemet för 
forskningsredovisningar på HT:s 
intranät. 

691 Radering av uppgifter i systemet för 
forskningsredovisningar på HT:s 
intranät. 

692 LUCRIS miniminivåer. 
Tidigare beslut om LUCRIS, bilaga § 
692a 
Inspel från IT -enheten och HT
biblioteken, bilaga § 692b 

693 Framtidskonferens. 

694 Strategiska forskningsplanen. 

695 Avtackning. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av forskningsmånad 
för att arbeta med ansökan om forskningsmiljöstöd under 
första kvartalet 2018 enligt följande: 

Henrik Gerding 
Francis M. Hult 
Sven Strömqvist 

Förslaget lämnas till fakultetsstyrelsens arbetsutskott. 

Diskussion. 

Ordf och sekr noterar nämndens synpunkter och fastställer 
sedan dokumentet i enlighet med dessa. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att stänga systemet för 
forskningsredovisningar på HT:s intranät. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att innehållet i systemet för 
forskningsredovisningar på HT:s intranät, som legat till grund 
för prefekternas tidigare forskningsredogörelser till FON (men 
sedan i år ersatts av information från LUCRIS), ska raderas 
den 30 april 2018. Då innehållet kan ha fortsatt personligt 
värde för forskarna ska de ges tillfälle att spara informationen 
lokalt. 

Diskussion. 

Ordf och sekr noterar nämndens synpunkter och fastställer 
dokument i enlighet med dessa, samt i samråd med IT -enheten 
och HT-biblioteken. 

Johanna Gustafsson Lundberg presenterar sina ideer om en 
framtidskonferens. 

Diskussion. 

Johanna kommer att sätta samman en arbetsgrupp med 
lämpliga personer samt ta kontakt med LU Futura (se§ 687) 
om eventuellt samarbete. 

Ordf meddelar att arbetet med den strategiska 
forskningsplanen fortskrider fram till årsskiftet. Den nya 
nämnden och den nya forskningsdekanen kommer därefter att 
ta över arbetet. 

Johannes Persson och Marie Cronqvist lämnar nämnden vid 
årsskiftet efter avslutad mandatperiod. Nämnden tackar dem 
bägge för ett ypperligt arbete. 
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Vid protokollet 

Justeras 

~~ 
Johannes Persson Lena Strid 
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