
LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskn ingsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-01-29 
Kl. 9.15-10.55 

docent 
Jakob Green Werkmäster doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Thomas Kaiserf eld professor 
Lena Strid doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa professor ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 

Frånvarande Malin Svensson Lundmark doktorand VAB 

§ 

1 

2 

3 

4 

Aren de 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2017-12-
15, bilaga § 3 

Fakulteternas strategiska 
forskningsplan. 
HT-fakulteternas strategiska 
forskningsplan 2014, bilaga§ 4a 
HT-fakulteternas strategiska plan 
2013-2017, bilaga§ 4b 

Beslut 

Thomas Kaiserfeld utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att HT-fakulteterna har fört fram en kandidat 
till Wallenberg Schalars: Mika Vähäkangas. Vilka som blir 
LU:s slutgiltiga kandidater avgörs inom kort. 

Nämnden har fått i uppdrag att utarbeta HT-fakulteternas nya 
strategiska forskningsplan, som ska ingå i fakulteternas 
strategiska plan. Ett förslag ska lämnas senast 31 mars. 

Diskussion om hur arbetet ska fortskrida. 

Nämnden konstaterar att det är en kort deadline, och att 
förslaget av denna anledning kommer att ha karaktären av en 
revidering av tidigare strategiska forskningsplan snarare än en 
helt ny. Det finns dock ett påbörjat arbete från den förra 
nämnden varifrån vissa ideer kan hämtas. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och inleder författandet av 
ett dokument, som kommer att göras tillgängligt för redigering 
och inspel från nämndens ledamöter. Diskussionen fortsätter 
vid nästa sammanträde. 

Institutionsbesök planeras till hösten, datum diskuteras vid 
nästa sammanträde. 
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5 Stipendienämnden. 

6 Mötesdatum. 

Vid protokollet 

~w0 
Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 

Doktorandrepresentanterna i nämnden får i uppdrag att utse en 
doktorand till stipendienämnden. Stipendienämnden 
sammanträder preliminärt i början av april. 

Vårterminens mötesdatum: 

213 
2213 
27/4 
17/5 
11/6 

Tid: kl. 9.15-12.00 (ca) 

Thomas Kaiserfeld 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskni ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-03-02 
Kl. 9.15-12.00 

Jakob Green Werkmäster 
docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Thomas Kaiserfeld professor 
Lena Strid doktorand fr § 9 
Malin Svensson Lundmark doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa professor ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell 
Jonas Sundin 

fakultetssekreterare 
ekonomichef 

sekreterare 
§9 

§ 

7 

8 

9 

10 

11 

Arende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Besök. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2018-01-
29, bilaga§ 10 

Forskningsansökningsstöd. 
Utlysning, bilaga § 11 a 
Ansökningar från Brinck, Claesson, 
Graden, Hansson, Holsanova, 
Narvselius, Qvarnström, Sniegon och 
Zillen, bilaga § 11 b-j 

Beslut 

Jakob Green Werkmäster utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 17). 

HT-fakulteternas ekonomichef Jonas Sundin besöker nämnden 
och går igenom fakulteternas forskningsbudget och resultat för 
2017. Nämnden ställer frågor. 

Diskussion om bland annat hur överskottet av 
myndighetskapitalet kan användas. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden konstaterar att det har inkommit 9 ansökningar. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av 
forskningsansökningsstöd under HT 2018 enligt följ ande: 

Ingar Brinck och Christian Balkenius (2 mån), Christian 
Claesson (1 mån), Lizette Graden (2 mån), Jonas Hansson (1 
mån), Jana Holsanova (2 mån), Eleonora Narvselius (1 mån), 
Olle Qvarnström (1 mån), Tomas Sniegon (1 män), Erik Zillen 
(1 mån) 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 
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12 Swensons pris. 

13 Forskning om migration. 

14 Institutionsbesök. 

Ordf deltar inte i diskussionen eller beslutet på grund av jäv. 

Ordf meddelar att HT-fakulteterna har nominerat Marianne 
Gullberg och Jana Holsanova till Ann-Kersti och Carl-Hakan 
Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. 

Johanna Gustafsson Lundberg rapporterar från ett möte mellan 
Lunds universitet och Malmö universitet om forskning om 
migration. Mötet arrangerades med anledning av den 
utlysning om forskningsmiljöer med inriktning på migration 
som Vetenskapsrådet nyligen gjort. 

Ordf har planerat in följande möten med institutionerna för att 
diskutera 2017 års forskningsredogörelser och få inspel till 
den nya strategiska forskningsplanen: 

19 mars kl. 9.15 - Institutionen för arkeologi och antikens 
historia 
23 mars kl. 10 - Historiska institutionen 
27 mars kl. 14 - Filosofiska institutionen 
4 april kl. 10 - Institutionen för kulturvetenskaper 
4aprilkl. ll.15-SOL 
6 april kl. 11 - Institutionen för utbildningsvetenskap 

14 LU:s gemensamma forskningsnärnnd. Ordf rapporterar från LU:s gemensamma forskningsnärnnd. 

15 LUCRIS. 

Gerd Carling har gått vidare i Wallenberg Schalars från LU. 
Två ansökningar från HT till MMW har gått vidare från LU; 
sex ansökningar till MA W har också gått vidare. 

LU:s forskningsnärnnd har beslutat att upprätta en arbetsgrupp 
om forskningsinfrastrukturfrågor. HT:s föreslag på ledamot i 
gruppen är Christian Balkenius. 

LU:s forskningsnämnd arbetar på ett förslag om policy för 
hantering av forskningsdata. Förslaget skickas på remiss under 
våren. 

HT-biblioteken får många frågor från forskare om nyttan med 
LUCRIS, det finns ett behov av att tydligt kunna 
kommunicera varför systemet ska användas. Ordf och sekr 
skriver ett underlag till biblioteken. HT:s kommunikatörer kan 
också tillfrågas. 

Diskussion om huruvida man bör införa en ny modul i 
LUCRIS i vilken forskare redovisar alla sina ansökningar om 
externa forskningsmedel. 

Nämnden avvaktar att fatta beslut i frågan innan det utreds om 
systemet kan låta forskarna själva bestämma från fall till fall 
om denna information blir synlig för alla, eller enbart för en 
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16 Fakulteternas strategiska 
forskningsplan. 
Utkast, bilaga § 16 

1 7 Utbildningsintemat. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 

behörig administratör. 

Fortsättning från föregående möte. Nämnden går igenom det 
utkast som ordf tagit fram. 

Ingående diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och går vidare med 
forskningsplanen. Sekr upprättar ett dokument i Google Docs i 
vilket nämndens ledamöter kan kommentera och komma med 
inspel. 

Nämnden har blivit inbjuden till Grundutbildningsnämndens 
utbildningsintemat i Ystad den 4 juni för att diskutera 
kopplingen mellan grundutbildning och forskning. 

idr~ster 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teolog i ska fakulteterna 

F orskni ngsnämnden 

Fakultetskoordinator Cecilia Bergsten 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-03-22 
Kl. 9.15-11.00 

docent 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Thomas Kaiserf eld professor 
Lena Strid doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa 
Jakob Green Werkmäster 

professor 
doktorand 

ordförande 
från del av § 25 

Övriga närvarande Cecilia Bergsten fakultetskoordinator sekreterare 

Frånvarande Malin Svensson Lundmark doktorand sjukdom 

§ 

18 

19 

20 

21 

Aren de 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-03-02, bilaga§ 20 

Vice ordförande i FON. 

Beslut 

Lena Strid utses. 

Dagordningen fastställs i enlighet med kallelsen. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Forskningsnämndens möte med Filosofiska institutionen har 
flyttats till den 28 mars kl 11. 

Nämndens möte med CTR har planerats till den 6 april kl 14. 

Nämndens första institutionsmöte angående 2017 års 
forskningsredogörelser och den strategiska forskningsplanen 
har hållits med Institutionen för arkeologi och antikens 
historia. När samtliga möten har hållits kommer nämnden att 
ha en samlad diskussion på grundval av sammanställda 
anteckningar från mötena. Tanken är att diskussionerna också 
ska kunna leda fram till en operativ plan för nämndens arbete. 

Nämnden beslutar att utse Johanna Gustafsson Lundberg till 
vice ordförande i forskningsnämnden. 
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22 F orskningsansökningsstöd och 
myndighetskapitalet. 

Fortsättning av föregående mötes diskussion (jfr § 9) om 
hur överskottet av myndighetskapital kan tas till vara på 
bästa sätt. Förutsättningarna är att medlen måste kunna 
användas under 2018. 

Nämndens förslag blir en utlysning som inriktas på 
projektstödjande initiativ. Medel skulle exempelvis kunna 
sökas för 
- anlitande av assistent, 
- symposium för forskargrupp, 
- anlitande av extern läsare, 
- nätverkande i ansökningsproceduren. 

Vid behov skulle ytterligare en utlysning kunna ske, då 
för väl definierade engångskostnader, till exempel 
programlicenser, böcker, provtagning, grafisk formgivning. 

Ordföranden för förslaget vidare till fakultetsledningen och 
återkommer därefter med förslag till utlysning. 

23 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordföranden rapporterar från LU:s gemensamma 

24 Utbildningsinternat. 

forskningsnämnd. 

En arbetsgrupp om forskningsinfrastrukturfrågor har utsetts. 
HT:s representant i gruppen är Christian Balkenius. 

Information från LU:s planeringschefTim Ekberg om den 
pågående Styr- och resursutredningen, Strut, där gemensamt 
anslag till forskning och utbildning förordas. 

LERU har presenterat skiss över hur man ska arbeta med 
Open Science. 

Det finns planer på RQ20, en utvärdering av forskningen vid 
LU, som uppföljning till RQ08. 

Diskussion om inbjudan till Grundutbildningsnämndens 
internat i Ystad den 4 juni för samtal om kopplingen mellan 
grundutbildning och forskning. 

Ordföranden ska kontakta utbildningsledare Hege Markussen 
angående frågeställningar som Forskningsnämnden kan 
diskutera inför internatet. 

Till hösten planerar Forskningsnämnden ett eget internat. 
Ordföranden/sekreteraren skickar ut en doodle med möjliga 
datum till ledamöterna som planering inför detta. 
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25 LUCRIS. 
Remiss om förslag till hantering av 
information om 
forskningsinfrastrukturer vid LU i 
LUCRIS, bilaga § 25a 
Remissvar från Filosofiska 
institutionen och 
Humanistlaboratoriet, bilaga § 25b 

26 Fakulteternas strategiska 
forskningsplan. 

Vid protokollet 

Cecilia Bergsten 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 

Fortsättning av diskussion om redovisning av ansökningar 
om externa forskningsmedel i LUCRIS (jfr § 15). 

En modul som endast kan ses av behörig administratör 
finns redan, varför frågan gäller om redovisningen bör vara 
obligatorisk. 

Ingående diskussion. 

Forskningsnämnden beslutar att det bör vara obligatoriskt att 
redovisa ansökningar om externa medel i LUCRIS. 

Diskussion om remissen angående hantering av forsknings
infrastrukturer i LUCRIS och de svar som inkommit från 
Filosofiska institutionen och Humanistlaboratoriet. 

Forskningsnämnden beslutar att avge det yttrande som 
inkommit från Humanistlaboratoriet med tillägg av ett 
förtydligande på fråga 1. Ordföranden utformar yttrandet på 
grundval av diskussionen i nämnden. 

Uppföljning av föregående mötes diskussion med 
utgångspunkt i utkastet till strategisk plan (jfr § 16). 

Ordföranden sammanställer de kompletteringar som 
diskuterats fram under mötet och färdigställer förslaget till 
strategisk forskningsplan. Förslaget kommer att behandlas av 
fakultetsledningen den 10 april. 

Lena Strid 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskningsnä mnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-04-23 
Kl. 9.15-11.10 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult docent 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 

Övriga närvarande 

Frånvarande 

§ Arende 

Thomas Kaiserfeld professor 
Barbara Tömquist-Plewa professor 

Lena Christensen 
Martin Degrell 
Hege Markussen 
Ann-Kristin Wallengren 

Jakob Green Werkmäster 
Lena Strid 
Malin Svensson Lundmark 

Beslut 

utbildningsledare 
fakultetssekreterare 
utbildningsledare 
professor 

doktorand 
doktorand 
doktorand 

ordförande 

§ 29 
sekreterare 
§ 29 
§ 29 

resa 

27 Utseende av justeringsperson. Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

28 Fastställande av dagordning. 

29 Besök. 

30 

31 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-03-22, bilaga§ 30 

F orskningsansökningsstöd. 
Utkast till utlysning, bilaga § 31 

Dagordningen fastställs. 

Lena Christensen, Hege Markussen och Ann-Kristin 
Wallengren besöker nämnden med anledning av 
Grundutbildningsnämndens utbildningsintemat i Ystad 4 juni. 
Ämnet för internatet är kopplingen mellan grundutbildning 
och forskning. Lena, Hege och Ann-Kristin ber nämnden om 
synpunkter, inspel och potentiella diskussionspunkter. 

Diskussion. 

Ordf kommer att närvara vid internatet och deltaga i 
diskussionerna. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Diskussion. 

Deadline för ansökningar blir 4 juni kl 9. Beslut fattas vid 
nämndens möte 11 juni. 

Ordf och sekr får i uppdrag att fastställa utlysningen. 
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2 

32 MAW 2018. Diskussion. 
Hanteringsordning Program för 
konstvetenskap och arkeologi, MA W Nämnden anser att samtliga LOI ser lovande ut och ställer sig 
2018, bilaga§ 32a bakom samtliga ansökningar. 
Letters of Intent från Apel, Hansson, 
Larsson och Ranta, bilaga§ 32b-e Ordf meddelar F orskningsservice. 

33 LU:s gemensamma forskningsnärnnd. Ordf rapporterar från LU:s gemensamma forskningsnämnd. 

Wallenberg Academy Fellows (W AF) kommer preliminärt att 
utlysas i början av 2019. Inför utlysningen uppmanas 
fakulteterna att tänka strategiskt och redan nu fundera på 
starka kandidater, såväl interna som externa. 

En workshop om W AF och liknande externa anslag planeras 
till hösten. 

Ordf bjuder in Forskningsservice till prefektforum för att 
sprida information om W AF. En annan ide som förs fram är 
att granska vilka personer som var nära att få anställning som 
postdocs och uppmana dem att söka. 

34 Nomineringar till LMK:s Ideforum i Diskussion. 
Björkliden. 
Inbjudan, bilaga § 34a Nämnden beslutar att nominera Lovisa Brännstedt till LMK:s 
Förslag från Institutionen för Ideforum i Björkliden 2018. 
arkeologi och antikens historia, bilaga 
§ 34b 

35 Institutionsbesök. Möten har nu skett med samtliga institutioner på HT förutom 
KOM. 

Sekr skickar ut minnesanteckningar till nämnden inför nästa 
möte för en sammanfattande diskussion. 

36 Internat HT 2018. Diskussion. 

Nämnden beslutar att arrangera ett internat 26-27 november 
(lunch till lunch). 

Sekr får i uppdrag att ta fram lämplig plats för internatet. 

Nämnden beslutar även om höstens sammanträdesdatum: 

17/9, kl. 9.15-12.00 
23/10, kl. 9.15-12.00 
26-27111 (internat) 
17112, kl. 9.15-12.00 

37 ECHIC-konferens. En fråga har inkommit från Isak Hammar om ECHIC-
Information från Isak Hammar, bilaga konferensen 2020, och om HT-fakulteterna kan tänka sig att 
§ 37a stå som värd för konferensen. Konferensens övergripande 



Konferensprogram ECHIC 2017, 
bilaga§ 37b 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 

tema är humanioras framtid och utmaningar. 

Diskussion. 

Nämnden ställer sig positiv till konferensen, men behöver veta 
mer om det ekonomiska och organisatoriska åtagandet. 
Nämnden önskar att Isak Hammar går vidare med 
diskussionerna med ECHIC och att han återkopplar om 
nämnda frågor till nämnden. 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskningsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 
Jakob Green Werkmäster 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-05-17 
Kl. 9.15-11.30 

docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg docent 

Övriga närvarande 

Frånvarande 

§ Arende 

Malin Svensson Lundmark doktorand 
Barbara Tömquist-Plewa professor 

Martin Degrell 
Marianne Gullberg 
Isak Hammar 
Anders Persson 
Olof Sundin 

Thomas Kaiserfeld 
Lena Strid 

Beslut 

fakul tetssekreterare 
professor 
koordinator 
professor, prefekt 
professor 

professor 
doktorand 

38 Utseende av justeringsperson. Malin Svensson Lundmark utses. 

ordförande 

sekreterare 
§ 40 
§ 45 
§ 40 
§ 40 

tjänsteresa 

39 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 44). 

40 

41 

Besök. K valitetssäkring av forskning. 
Remiss och bilagor från UKÄ, bilaga 
§ 40a 
Rapport UKÄ, bilaga § 40b 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-04-23, bilaga§ 41a 
Yttrande intemationaliseringsremiss, 
bilaga§ 41b 

42 Utfall av forskningsansökningsstöd 
2017. 

Marianne Gullberg, Anders Persson och Olof Sundin besöker 
nämnden med anledning av en remiss från UKÄ (via 
Forskningsservice) om kvalitetssäkring av forskning. 

Diskussion. 

Ordf och sekr noterar synpunkter, fastställer remissyttrandet 
och skickar in det till Forskningsservice. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden går igenom 201 7 års forskningsansökningsstöd. 

Diskussion. 

Nämnden konstaterar att stödet upplevs som positivt och i 
vissa fall avgörande för författandet av forskningsansökningar, 
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men att det är svårt att dra några större slutsatser i detta skede. 

43 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordfrapporterar från LU:s gemensamma forskningsnämnd. 

44 

45 

Den strategiska planen. 
Utkast till ny strategisk plan, bilaga § 
44 

Besök. ECHIC-konferensen. 
Underlag om ECHIC-konferensen 
från Isak Hammar, bilaga§ 45 

Vid protokollet 

Justeras 

/3 a"bo.iNL ~ 0euv... 
Barbara Tömquist-Plewa 

Universitetet planerar att genomföra en ny 
forskningsutvärdering, preliminärt kallad RQ20, som ska vara 
färdigställd i samband med rektorsledningsbytet 2021. LU:s 
forskningsnämnd kommer i ett första skede att skapa en 
arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer för utvärderingen. 

LU:s statistik vad gäller ansökningar till Wallenberg Academy 
Fellows (W AF) är för dålig. Forskningsservice ska därför ta 
ett samlat grepp om W AF för att stimulera fler och möjligen 
samordnade ansökningar. 

Uppföljning av HT-fakultetemas nya strategiska plan. Ordf 
presenterar utkast. 

Diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och vidarebefordrar dem 
till skrivargruppen på Kansli HT. 

Isak Hammar besöker nämnden med anledning av förslaget att 
HT-fakultetema ska stå som värd för ECHIC-konferensen 
2020. Fakultetsledningen har uttryckt intresse för konferensen. 

Fortsatt diskussion från föregående sammanträde (jfr §37). 

Nämnden ställer sig positiv till konferensen. Isak Hammar 
sätter samman en arbetsgrupp. Nämnden kommer att vara 
delaktig i framtagandet av tema/ämne. Externa medel kommer 
att sökas för konferensen. 

Malin Svensson Lundmark 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskningsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-06-11 
Kl. 9.15-11.40 

docent 
Jakob Green Werkmäster doktorand 
Thomas Kaiserf eld professor t.o.m. § 52 
Malin Svensson Lundmark doktorand 
Barbara Tömquist-Plewa professor ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 
Isak Hammar koordinator § 48-49 

Frånvarande Johanna Gustafsson Lundberg docent undervisning 
Lena Strid doktorand tjänsteresa 

§ Åren de Beslut 

46 Utseende av justeringsperson. Jakob Green Werkmäster utses. 

47 Fastställande av dagordning. 

48 Kriterium. 

49 ECHIC-konferensen. 

Dagordningen fastställs. 

Isak Hammar informerar nämnden om Kriterium. Kriterium är 
en infrastruktur för att sakkunniggranska monografier som är 
utgivna i Sverige, samt en publiceringskanal för Open Access. 
Kriterium drivs av UU, GU och LU, med ekonomiskt stöd 
från RJ, VR och KB och i samarbete med bokförlag. 
Samarbetet startade 2014 som ett svar på monografins 
minskade status i den akademiska världen. Samarbetet håller 
på att utvecklas till en permanent infrastruktur med flera 
lärosäten inblandade. Det finns en förväntan från 
forskningsfinansiärema att Kriterium på sikt ska bäras av 
lärosäten. Just nu finns ca 20 böcker i systemet varav 8 har 
blivit publicerade. 

Ett symposium om sakkunniggranskning av antologier, med 
anledning av publikationen av den första LV-anknutna boken i 
Kriterium, Lina Sturfelts och Marie Cronqvists War Remains, 
är planerat till september. 

Isak Hammar rapporterar om arbetet med ECHIC
konferensen. 

Diskussion om tema och sammansättning av arbetsgrupp. 
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50 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-05-17, bilaga§ 50 

Arbetsgruppen kommer att informera nämnden löpande under 
höstterminen. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

51 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordf rapporterar om arbetet med den kommande 

52 Vårterminens möten med 
institutionerna. 

53 F orskningsansökningsstöd. 
Utlysning, bilaga § 53a 
Ansökningar från Blennow/Neuhaus, 
Dutceac Segesten, 
Norrhem/Kaiserf eld, Persson och 
Vähäkangas, bilaga§ 53b-f 
Sammanställning, bilaga§ 53g 

54 Avtackning. 

forskningsutvärderingen, som befinner sig på 
planeringsstadiet. 

Processen med Wallenberg Academy Fellows är igång och 
Forskningsservice försöker samordna LU:s fakulteter och 
informera prefekter och andra berörda parter, trots en kortare 
hanteringsordning än tidigare år. 

Nämnden sammanfattar och diskuterar vårterminens möten 
med institutionerna. Mötena upplevs som väldigt givande av 
nämnden. 

Nya möten med institutionerna planeras till våren 2019. 

Ingående diskussion. 

Nämnden fattar ett principbeslut om riktlinje för arvode till 
extern läsare av ansökan. Beloppet ska vara 10 000 kr. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av 
forskningsansökningsstöd under HT 2018 enligt följande: 

Katarina Blennow & Sinikka Neuhaus, 54 000 kr 
Anamaria Dutceac Segesten, 8 620 kr 
Svante Norrhem & Thomas Kaiserfeld, 151 880 kr 
Maria Persson, 37 000 kr (workshop), 15 000 kr (extern 
läsare: arvordering för kommentarer samt för presentation på 
workshop) 
Mika Vähäkangas, 169 000 kr 

Thomas Kaiserfeld deltar inte i beslutet. 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 

Jakob Green Werkmäster och Malin Svensson Lundmark 
lämnar nämnden efter vårterminen. Nämnden tackar dem 
bägge för ett ypperligt arbete. 

2 
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Vid protokollet 

Justeras 

bavioo_vit.-r r?/e~ 
Barbara Tömquist-Plewa 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskningsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-09-17 
Kl. 9.15-11.45 

docent 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Fredrika Larsson doktorand 
Lena Strid doktorand 
Barbara Tömquist-Plewa professor ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakul tetssekreterare sekreterare 
Annakim Elten bibliotekarie §57 
Isak Hammar koordinator §58 
Charlotte Högberg bibliotekarie §57 
Viktoria Hörnlund bibliotekarie §57 
Andrea Mervik bibliotekarie §57 

Frånvarande Thomas Kaiserfeld professor anmält förhinder 

§ Arende 

55 Utseende av justeringsperson. 

56 Fastställande av dagordning. 

57 LUCRIS och forskningsstöd. 

58 

Diskussionsunderlag, bilaga §57 

ECHIC-konferensen. 
Diskussionsunderlag, bilaga §58 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

Dagordningen fastställs. 

HT-biblioteken besöker nämnden och informerar om 
tillgängliga stödfunktioner för forskare. Viktoria Hörnlund 
presenterar de vanligaste stödfunktionema. LUCRIS-gruppen 
presenterar LUCRIS och ger exempel på frågor och scenarier 
som kan uppstå i kontakten med forskare. 

För att underlätta arbetet med LUCRIS och för att förklara 
syftet med systemet har forskningsstödgruppen tagit fram ett 
underlag som nämnden kan använda i utformningen av 
formella riktlinjer. 

Diskussion. 

Isak Hammar rapporterar om det pågående arbetet med 
ECHIC-konferensen och presenterar ett utkast till tema och 
upplägg för konferensen. Det tänkta temat är "The many faces 
of the humanities - exploring the different roles of the 
humanities, past, present and future". 
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59 Meddelanden. 

60 

61 

Föregående mötesprotokoll 
2018-06-11, bilaga§ 59a 
Arbetsmiljöpolicy för HT-fakulteterna 
2018, bilaga §59b 
JLM-plan för HT-fakulteterna 2018, 
bilaga §59c 
LV-yttrande över remiss om UKÄ:s 
rapport om kvalitetssäkring av 
forskning, bilaga §59d 

Wallenberg Academy Fellows 2019. 
Utlysning, bedömningskriterier och 
hanteringsordning, bilaga §60a-c 
Handlingar från Anamaria Dutceac 
Segesten, Eleonora Narvselius, 
Mathias Osvath och Per Anders 
Rudling, bilaga §60d-g 

Remiss: Lunds universitets policy för 
forskningsdata. 
Missiv, bilaga §6la 
Förslag, bilaga §61b 

2 
Diskussion. 

Isak noterar nämndens synpunkter och går vidare med arbetet. 
Upplägget fastställs under hösten. Potentiella keynote 
speakers kontaktas samtidigt. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att nominera Per Anders Rudling som 
extern kandidat och Anamaria Dutceac Segesten och Mathias 
Osvath som interna kandidater, med rangordningen: Osvath, 
Dutceac Segesten. 

Nämnden har fått i uppdrag av fakultetsledningen att yttra sig 
i ärendet om LU:s policy för forskningsdata. 

Diskussion. 

Fråga 1 : Nämnden ställer sig bakom principerna men anser att 
dokumentets funktion måste förtydligas, att det inte är en 
handlingsplan utan att det formulerar generella målsättningar. 

Fråga 2: Nämnden anser att den korta beslutsperioden är 
rimlig. 

Ordf sammanställer nämndens synpunkter och tar dem vidare 
till AU:s sammanträde 19/9. 

62 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordfrapporterar om den universitetsgemensamma 

63 Stipendienämnden HT 2018. 

forskningsutvärderingen som planeras till 2020. 

Doktorandrepresentant i stipendienämnden HT 2018 blir 
Fredrika Larsson. Nämnden sammanträder preliminärt i mitten 
av november. 



Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 
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. · iclas Burenhult 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskningsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-10-29 
KL 9.15-11.15 

Närvarande ledamöter Mattias Gunnemyr doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Thomas Kaiserfeld professor 
Fredrika Larsson doktorand 

Övriga närvarande 

Frånvarande 

Barbara Tömquist-Plewa 

Martin Degrell 

professor 

fakultetssekreterare 

ordförande 

sekreterare 

Niclas Burenhult 
Lena Strid 

§ Arende 

64 Utseende av justeringsperson. 

65 Fastställande av dagordning. 

66 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-09-17, bilaga § 66 

Beslut 

docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

Dagordningen fastställs. 

fältresa 
anmält förhinder 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar i anslutning till genomgång av föregående 
protokoll att LU:s policy om forskningsdata ska omarbetas 
och revideras utifrån remissvaren. 

67 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordf rapporterar från arbetet med universitetets gemensamma 

68 Pro Futura Scientia XIV. 
Hanteringsordning, bilaga §68 

69 Utdelning av tryckningsbidrag ur 
Westrins stiftelse. 
Utlysning, bilaga §69a 
Sammanställning av ansökningar, 
bilaga §69b 

forskningsnämnd. 

Två av HT:s kandidater till W AF, Per Anders Rudling 
( extern) och Mathias Osvath (intern), har gått vidare i 
processen efter LU:s gallring. 

Ordf redogör för HT:s hanteringsordning. Intern HT-deadline 
för förslag är 5 november, därefter går ordf och dekanus 
igenom förslagen och tar hjälp av nämnden för kommentarer. 
Nomineringar skickas in till FS senast 20 november. 

Ingående diskussion. 

I sin bedömning prioriterar nämnden följande: ansökningar 
från forskare inom de romanska språken; formellt korrekta 
och kompletta ansökningar; rimliga och relevanta 
budgetramar; ansökningar där behovet av stöd anses stort. 
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70 

71 

72 

73 

2 
Ansökningar från Bacquin, Carling, 
Claesson, Pejkovic, Schamp-Bjerede, Nämnden beslutar att tilldela 
Sjödin och Zillen, bilaga §69c-i 

LUCRIS. 
Aktuella riktlinjer för LUCRIS, bilaga 
§70a 
Förslag på ändringar, bilaga §70b 
Inkomna synpunkter på riktlinjerna, 
bilaga §70c 
LUCRIS-rapporter från CTR resp. 
SOL inkl. innehållsförteckning, bilaga 
§70d-f 

Informationsmöte om forskningsstöd. 

Inför internatet. 

Sammanträdestider VT 2019. 

Vid protokollet 

Justeras 

J!;•a,k «"'- -f f/eLAu-. 
Barbara Törnquist-Plewa 

Mari Bacquin, 50 000 kr 
Christian Claesson, 30 000 kr 
Sanjin Pejkovic, 10 000 kr 

Ingående diskussion om reviderade riktlinjer för LUCRIS. 
Nämnden beaktar de synpunkter som inkommit i ärendet och 
går även igenom ordfs förslag till ändringar. 

Ordf och sekr sammanställer nämndens synpunkter och 
fastställer sedan dokumentet. Ordf stämmer av med IT
enheten och HT-biblioteken innan dokumentet fastställs. 

Ordf meddelar att ett informationsmöte om forskningsstöd 
planeras den 6 december. Forskningsservice, HT-biblioteken 
och IT-enheten kommer att finnas på plats och informera 
forskarna om vilka resurser som finns på fakultetsnivå när det 
gäller forskning och särskilt ansökningsstöd. 

Nämnden är på internat 26-27 /11. Diskussionspunkter under 
internatet: professorsprogrammet, hedersdoktorer, 
forskningsansökningsstöd, forskningsdatahantering, ECHIC
konferensen, implementering av HT:s forskningsstrategi . 

Sammanträdestider VT 2019: 

25 januari kl. 9-12 
15 februari kl. 9-12 
25 mars kl. 9-12 
29 april kl. 9-12 
3 juni kl. 9-12 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskn ingsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-11-26 
Kl. 13.00-14.45 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult 
Mattias Gunnemyr 

docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg 
Fredrika Larsson 

docent 
doktorand 
doktorand 
professor 

Lena Strid 
Barbara Tömquist-Plewa ordförande 

Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare Övriga närvarande 

Frånvarande Thomas Kaiserfeld professor anmält förhinder 

§ Arende 

74 Utseende av justeringsperson. 

75 Fastställande av dagordning. 

76 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2018-10-29, bilaga§ 76 

Beslut 

Fredrika Larsson utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

77 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordfrapporterar från arbetet med universitetets gemensamma 

78 ECHIC-konferensen. 
Underlag, bilaga § 78 

79 F orskningsansökningsstöd 2019. 
Utlysning, bilaga § 79a 

forskningsnämnd. 

HT:s nomineringar till Pro Futura Scientia är Philip 
Pämamets, Anamaria Dutceac Segesten och Eleonora 
Narvselius. Efter LU:s gallring har Pämamets och Dutceac 
Segesten gått vidare till nästa fas. 

Isak Hammar har inkommit med en lägesrapport om arbetet 
med konferensen. Rapporten inkluderar diverse frågor för 
nämnden att ta ställning till, bland annat om keynotes, panel, 
programformer och teman. 

Ingående diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och sammanfattar dessa till 
Isak Hammar. 

Nämnden konstaterar att det har inkommit sjutton (17) 
ansökningar. 
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Sammanställning av ansökningar, 
bilaga§ 79b 
Ansökningar ( 1 7), bilaga § 79c-s 

2 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av 
forskningsansökningsstöd under 2019 enligt följande: 

Olle Blomberg (1 mån), Nicol6 Dell'Unto (2 mån samt 18 000 
kr för utlägg), Anna W. Gustafsson (1 mån samt 6 500 kr för 
utlägg), Ivo Jacobs (2 mån), Ingela Johansson (1 mån), 
Victoria Johansson (1 mån), Mikael Larsson (1 mån), Johanna 
Lindbladh (1 mån), Paul Linjamaa (1 mån), Katarina Lundin 
(1 mån), Agnes Malmgren (1 mån), Hege Markussen (1 mån), 
Eleonora Narvselius (1 mån), Johanna Rivano Eckerdal (2 
mån; fördelas mellan sökanden och en projektassistent), 
Marianna Smaragdi (1 mån), Ellen Turner (1 mån), Arsenii 
Vetushko-Kalevich (1 mån) 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 

80 LUCRIS. HT-biblioteken har inkommit med synpunkter på de 
Förslag på reviderade riktlinjer, bilaga reviderade LUCRIS-riktlinjerna. Ordf och sekr har därefter 
§ 80 justerat dokumentet. 

Diskussion. 

Dokumentet fastställs. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 



LUNDS UNIVERSITET 
Hu man istiska och teolog i ska fakulteterna 

Forskni ngsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2018-12-17 
Kl. 9.15-11.45 

Närvarande ledamöter Niclas Burenhult docent 

Övriga närvarande 

§ Ärende 

Mattias Gunnemyr doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Thomas Kaiserfeld professor 
Fredrika Larsson doktorand 
Lena Strid doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa 

Martin Degrell 
Jesper Olsson 
Åsa Thormählen 

Beslut 

professor 

fakultetssekreterare 
fakultetskoordinator 
internationell koordinator 

fr § 84 
ordförande 

sekreterare 
§ 84 
§ 84 

81 Utseende av justeringsperson. Mattias Gunnemyr utses. 

Dagordningen fastställs. 82 Fastställande av dagordning. 

83 Meddelanden. 

84 

Föregående mötesprotokoll 
2018-11-26, bilaga§ 83 

Besök. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att AU har gett FON i uppdrag att utvärdera de 
senaste årens satsningar på postdocs. 

Ordf meddelar att HT-fakulteterna vid LU och Fakulteten för 
kultur och samhälle vid Malmö universitet inom kort kommer 
att gemensamt utlysa medel till förberedelsearbete med 
forskningsansökningar där forskare från bägge lärosäten 
medverkar i de planerade projekten. Syftet är att stimulera till 
högkvalitativt forskningssamarbete mellan fakulteterna. 

Åsa Thormählen från Sektionen HR besöker nämnden och 
informerar om en planerad satsning på karriärutvecklingsstöd 
för doktorander och postdoktorala forskare. Satsningen 
lanseras våren 2019. Satsningen fokuserar på 
karriärmöjligheter efter disputation och efter avslutad 
postdoktoral tjänst. 

Från fakultetshåll kan FON och FOUN bidra med t ex 
informationsmöten. 
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2 
Jesper Olsson från Forskarutbildningsnämnden närvarar också 
vid denna punkt. 

85 LU:s gemensamma forskningsnämnd. Ordf rapporterar om arbetetet i LU:s gemensamma 

86 

87 

88 

89 

Gästprofessur i Redda Anderssons 
namn. 
Inbjudan, bilaga § 86a 
Förslag från Institutionen för 
arkeologi och antikens historia, bilaga 
§ 86b 
Förslag från CTR, bilaga§ 86c 

Rapport från RERA-konferensen. 

Professorsprogrammet. 
Underlag, bilaga § 88 

Implementering av RT:s 
forsknings strategi. 
Underlag, bilaga § 89 

forskningsnämnd. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att nominera Penelope Davies och Kristina 
Myrvold till gästprofessurer i Redda Anderssons namn. Om 
rangordning krävs blir den: 1. Davies 2. Myrvold. 

Lärarförslagsnämnden kontaktas för att bedöma 
professorskompetensen för de föreslagna namnen. Därefter 
går förslaget vidare till LU centralt. 

Thomas Kaiserfeld rapporterar från arbetet med det 
europeiska forskningsnätverket RERA. Den senaste 
konferensen där beslut om projektanslag fattades ägde rum i 
november. 

Av de 20 projekt som slutligen beviljades medel finns svensk 
medverkan i 7 st. Den enda RT-forskare som medverkar i 
något av de beviljade projekten är Wiebke Kolbe från 
Historiska institutionen. 

Fortsatt diskussion om revideringen av RT-fakulteternas 
professorsprogram. Ingående diskussion om basprofessurer 
respektive strategiska professurer. 

Nämnden anser att det är olyckligt att deadline för nämndens 
yttrande ligger tidigare än institutionernas. Institutionernas 
yttranden hade behövts som underlag för nämndens dito. 

Diskussionen fortsätter vid nästa sammanträde. Vid nämndens 
sammanträde i februari ska yttrandet fastställas. 

Bordläggs till nästa sammanträde. 



3 

Vid protokollet 

Justeras 

{3ai0n ./j (l/~µr_ 
Barbara Tömquist-Plewa 
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