
LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskn i ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2020-02-05 
Kl. 9.00-15.00 

Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz doktorand fr. § 164 
Niclas Bu.renhult docent 
Mattias Gunnemyr doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Thomas Kaiserf eld professor 
Lena Strid doktorand 

Övriga närvarande 

Barbara Törnquist-Plewa 

Martin Degrell 

professor 

fakultetssekreterare 

ordförande 

sekreterare 

§ Årende 

15 8 Utseende av justeringsperson. 

159 Fastställande av dagordning. 

160 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2019-12-13, bilaga§ 160 

161 Universitetets centrala 
forskningsnämnd. 

162 RQ20. 

163 Stipendienämnden. 

164 Professorsprogrammet och 
rekrytering. 
Underlag om professorsprogrammet 
från HT: s ledning, bilaga § 164a 
Remissyttranden från institutionerna, 
bilaga § 164b-i 

Beslut 

Lena Strid utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 167). 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf informerar om fakulteternas satsning Humaniora 2020, 
som officiellt invigdes 3 februari. 

Ordf rapporterar från universitetets centrala forskningsnämnd. 

LU har utlyst medel för satsningar på forskningsinfrastruktur. 
Ledamöterna uppmanas sprida informationen till sina 
respektive institutioner. 

Ordf informerar om arbetet med universitetets 
forskningsutvärdering RQ20. 

Doktorandrepresentanterna får i uppdrag att utse en 
doktorandrepresentant till Stipendienämnden för VT 2020. 

Nämnden har fått i uppdrag att kommentera institutionernas 
yttranden utifrån nämndens ansvarsperspektiv. Nämnden har 
även fått i uppdrag att kommentera fakultetsledningens 
dokument (utkast) om förväntningar på och rekryteringar av 
professorer. 

Ingående diskussion. 
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165 Eventuella satsningar under 2020. 
Förslag från HT-ledningen, bilaga§ 
165 

166 Äskanden inför HT-fakulteternas 
budget 2021. 

167 Nämndens arbete. 
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Ordf och sekr sammanställer nämndens synpunkter och 
meddelar fakultetsledningen. 

Nämnden utser Thomas Kaiserf eld till representant för 
nämnden i den skrivargrupp som på fakultetsstyrelsens 
uppdrag ska fastställa dokumentet om förväntningar på och 
rekryteringar av professorer. 

Nämnden har fått i uppdrag att kommentera 
fakultetsledningens förslag till åtgärder till följd av 
flerårsprognos, samt att inkomma med eventuella egna 
förslag. 

Ordf redogör för de olika förslagen. 

Ingående diskussion. 

Alternativ 1 får stort stöd av nämnden. Nämnden anser även 
att postdoktorala tjänster skulle kunna ingå i denna satsning, 
om det finns möjlighet att skynda på processen. 

Nämnden anser att alternativ 2 är bra, men troligtvis svårt att 
genomföra i praktiken på grund av tidsaspekten. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att äska 3-4 postdoktorala tjänster. 

Nämnden beslutar att äska medel för att anordna en workshop 
om impact med Josie Dixon. 

Ordf informerar nämnden om att Isak Hammar framöver 
kommer att knytas till nämnden i egenskap av tjänsteman och 
utredare. Hammar kommer att rapportera om sina profilfrågor 
till nämnden, samt delta i nämndens arbete. 
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Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa Lena Strid 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskn ingsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2020-03-13 
Kl. 9.15-10.50 

Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz doktorand via Zoom 
Niclas Bu.renhult docent 
Lena Strid doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa professor ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 
Isak Hammar koordinator t.o.m. § 173 

Frånvarande ledamöter Mattias Gunnemyr doktorand sjukdom 
Johanna Gustafsson Lundberg docent sjukdom 
Thomas Kaiserfeld professor anmält förhinder 

§ Arende 

168 Utseende av justeringsperson. 

169 Fastställande av dagordning. 

170 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-02-05, bilaga § 170 

171 ECHIC-konferensen. 

172 RQ20. 

173 Myndighetskapitalet och aktuella 
satsningar. 

Beslut 

Lena Strid utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf informerar om HT-ledningens arbete med 
professorsprogrammet. Det reviderade programmet är nu 
fastställt. 

Ordf informerar om att biblioteksstyrelsen har beslutat att 
tilldela bokfonden 2 mkr för stöd till OA-publiceringar. 

Isak Hammar rapporterar att ECHIC-konferensen, planerad till 
23-24 april, troligtvis skjuts upp ett år, till 2021, med 
anledning av coronaviruset. 

Ordf informerar om arbetet med universitetets 
forskningsutvärdering RQ20. Den osäkra situationen kring 
coronaviruset kan leda till en försenad arbetsprocess för 
utvärderingen, inte minst när det gäller besök i Lund av 
externa utvärderare. Dessa besök är tills vidare planerade till 
maj. 

Ordf meddelar att ytterligare 4 postdoktorala tjänster kommer 
att utlysas. Ärendet har behandlats av AU, utifrån nämndens 
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174 Strängs donation för inbjudan av 
gästföreläsare. 
Utlysning, bilaga§ 174a 
Ansökningar, bilaga§ 174b-e 

175 Mötestider HT 2020. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 

2 
förslag, och kommer formellt att beslutas av 
fakultetsstyrelsen. Dessutom kommer ca 3 
forskningsansökningsterminer att utlysas. Vid snabb 
expediering kan dessa nyttjas under HT 2020. 

Nämnden diskuterar utformning av utlysningstexten för 
forskningsansökningsterminerna. Nämnden beslutar att 
terminerna ska vara inriktade mot de stora 
forskningsprogrammen, t ex ERC eller Horizon 2020, 
alternativt en kombination av mindre ansökningar under en 
gemensam agenda. 

Ordf och sekr får i uppdrag att skriva ett utkast till utlysning. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att tilldela medel enligt följande: 

Sune Bechmann Pedersen, 11 910 kr 
Christian Claesson, 3 7 518 kr 
Petter Johansson, 12 000 kr 
Andreas Stephens, 25 530 kr 

Ordf och sekr får i uppdrag att ta fram förslag på mötestider 
för HT 2020, inklusive ett datum för internat i början av 
september. 

Lena Strid 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskn ingsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Samrnanträdestid 
2020-04-16 
Kl. 9.15-11.45 

Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz 
Niclas Burenhult 
Mattias Gunnemyr 

doktorand 
docent 
doktorand 
docent 
professor 
doktorand 
professor 

Johanna Gustafsson Lundberg 
Thomas Kaiserfeld 
Lena Strid 
Barbara Törnquist-Plewa ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell 
Isak Hammar 

§ Arende 

176 Utseende av justeringsperson. 

1 77 Fastställande av dagordning. 

1 78 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-03-13, bilaga§ 178 

1 79 Bokfonden. 
Sammanställning, bilaga § 1 79 

Beslut 

fakul tetssekreterare 
koordinator 

sekreterare 

Johanna Gustafsson Lundberg utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 186). 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att arbetet med RQ20 har fått ställa om till 
digitala möten m m, med anledning av coronaviruset. 
Processen fortsätter men med viss försening. 

Ordf meddelar att de ytterligare fyra postdoktorala tjänsterna 
(jfr § 173) kommer att utlysas innan sommaren. 

Isak Hammar redovisar hittills behandlade ansökningar till 
bokfonden angående stöd för open access-utgivning (jfr § 
170). 

Diskussion. 

Nämnden anser att mer kan göras för att öka kunskap och 
medvetenhet om stödet. Söktrycket är i nuläget inte särskilt 
starkt. Isak undersöker om detta kan åtgärdas med eventuella 
informationskampanjer. 

180 Hantering av Wallenbergansökningar. Deadline för Letters oflntent till 2020 års utlysningar av 
Hanteringsordning MA W program, MA W program och BWS projekt är 27 april och kan därmed 
bilaga § 180a inte bearbetas vid ett ordinarie nämndssamrnanträde. Ordf 
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Hanteringsordning BWS projekt, 
bilaga § 1806 

181 Riktlinjer för fördelning och 
redovisning av forskningsresurser. 
Riktlinjer från 2006, bilaga § 181 

182 Utformning av utlysning av 
forskningsp lattformar. 
Underlag, bilaga § 182 

2 
önskar därför att en av lärarrepresentanterna går igenom 
inkomna LOI tillsammans med ordf inför vidarebefordran till 
LU:s centrala forskningsnämnd. 

Nämnden beslutar att Niclas Burenhult bereder ärendet 
tillsammans med ordf. 

Nämnden har av Fakultetsstyrelsens arbetsutskott fått i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till revidering av riktlinjerna 
för fördelning och redovisning av forskningsresurser. 
Nuvarande riktlinjer är från 2006 och är i stort behov av 
uppdatering. 

Diskussion. 

Ordf, sekr och Isak Hammar får i uppdrag av nämnden att 
sammanfatta nämndens synpunkter och ta fram en ny version 
av dokumentet, som fastställs vid nästa sammanträde. 

Utlysningen av forskningsplattformar ska helst gå ut så snart 
som möjligt. Målsättningen är senast i början av juni, med 
deadline i augusti. 

Diskussion. 

Ordf, sekr och Isak Hammar får i uppdrag av nämnden att 
sammanfatta nämndens synpunkter och utarbeta ett utkast till 
utlysning. Detta utkast diskuteras vid nämndens extra insatta 
sammanträde 23 april. 

183 Remissyttrande: LU: s profilområden. Synpunkter på remissyttrandet har inhämtats av nämnden 
Missiv och utkast till strategi, bilaga § innan sammanträdet. 
183a-b 
Yttrande profilområden, bilaga § 183c Ordf meddelar att remissyttrandet har skickats in som svar 

från HT. 

184 Strängs donation för inbjudan av 
gästföreläsare ( omgång 2). 
Utlysning, bilaga§ 184a 
Ansökningar, bilaga § 184b-e 

185 Nomineringar till LMK-stiftelsens 
Ideforum 2020. 
Inbjudan, bilaga § 185a 
Nomineringar, bilaga § 1856-c 

Nämnden ställer sig bakom yttrandet. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att tilldela medel enligt följande: 

Michael Bossetta, 27 000 kr 
Samuel Byrskog, 24 309 kr 
Alexander Maurits, 27 750 kr 
Svante Norrhem, 30 500 kr 

Diskussion. 

Nämnden ställer sig bakom förslagen, och nominerar Peter 
Bengtsen och Katarina Blennow till LMK-stiftelsens Ideforum 
2020. 



186 Övrigt. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 

3 
Sekr får i uppdrag att sammanställa nomineringarna och 
meddela LMK-stiftelsen. 

Thomas Kaiserfeld väcker frågan om varför inte ansvaret för 
forskningsresurser på HT i större utsträckning lämnas till 
institutionerna istället för att dikteras på fakultetsnivå. Det 
aktuella fallet med professursknutna postdoktorer nämns som 
exempel. 

Diskussion. 

Nämnden anser att det är en intressant men komplex fråga 
som är värd att diskutera, men med ett ordentligt underlag och 
med expertis som kan svara på frågor. Ordf tar därför upp 
frågan med dekanus och ekonomichefen på HT, och bjuder in 
dem till ett kommande nämndssammanträde. 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskn ingsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2020-05-12 
Kl. 9.15-12.10 

Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz doktorand 
Niclas Burenhult docent 
Mattias Gunnemyr doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent t.o.m. § 191 

t.o.m. § 190 Thomas Kaiserf eld professor 
Lena Strid doktorand 

Övriga närvarande 

Barbara Törnquist-Plewa 

Martin Degrell 

professor 

fakul tetssekreterare 
koordinator 
professor,dekanus 
ekonomichef 

ordförande 

sekreterare 
Isak Hammar 
Johannes Persson 
Jonas Sundin 

§ Arende 

187 Utseende av justeringsperson. 

188 Fastställande av dagordning. 

189 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-04-16, bilaga § 189 

190 HT:s forskningsresurser. 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

§ 187-190, 192-194 

§ 190 
§ 190 

Dagordningen fastställs. Punkterna 5 och 6 i kallelsen byter 
plats. En punkt om coronakrisen och påverkan på forskning(§ 
194) läggs till. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att två KA W-ansökningar har gått vidare från 
HT, processen övertas nu av Forskningsservice och LU:s 
centrala forskningsnämnd. 

Johannes Persson och Jonas Sundin besöker nämnden för att 
svara på frågor om fakulteternas forskningsresurser. 

Diskussion om bland annat hur institutionernas och 
fakulteternas forskningsresurser skiljer sig åt, styrmedel för att 
påverka OH, samt ekonomiska riktlinjer att kunna hänvisa till 
vad gäller externa medel. 

191 Forskningsterminer HT 2020. Nämnden konstaterar att fem ansökningar inkommit. 
Utlysning, bilaga§ 191a 
Ansökningar från Graden, Schwarz, Ingående diskussion. 
Sjöblad, Thanh Son och Vähäkangas, 
bilaga§ 191b-f 
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192 Fastställning av riktlinjer för 
fördelning och redovisning av 
forskningsresurser. 
Utkast till riktlinjer, bilaga § 192a 
Underlag om kompetensutveckling, 
bilaga § 192b 
Dokument om förväntningar på 
professorer, bilaga § 192c 

193 Fastställning av utlysning av 
forskningsplattformar. 
Utkast till utlysning, bilaga § 193 

194 Coronakrisen och forskning. 

2 
Ansökningarna från Jan Schwarz, Aron Sjöblad och Vi Thanh 
Son beviljas inte då de inte uppfyller utlysningens krav, att 
ansökningen som utarbetas ska kräva en hel termins arbete 
och gälla stora forskningsprogram, alternativt en kombination 
av flera mindre ansökningar under en gemensam agenda. De 
sökande uppmanas istället söka fakulteternas ordinarie 
utlysning av forskningsansökningsmedel, som sker under 
hösten 2020. Lizette Gradens ansökan beviljas inte eftersom 
det tilltänkta forskningsprogrammets deadline är redan i 
september; ansökan saknar också prefektintyg. 

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av forskningsterminer 
under höstterminen 2020 enligt följande: 

Mika Vähäkangas (CTR) 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 

Diskussion om utformandet av riktlinjerna fortsätter, med 
utgångspunkt i det nya utkast som tagits fram av ordf och Isak 
Hammar. 

Diskussionen fortsätter vid nästa sammanträde. Riktlinjerna 
kommer därefter att gå vidare till AU och fakultetsstyrelsen 
för vidare behandling. 

Diskussion. 

Nämnden ger ordf, sekr och Isak Hammar i uppdrag att 
fastställa utlysningen. 

Ordf rapporterar att den centrala forskningsnämnden på LU 
har diskuterat på vilka sätt forskningen påverkas negativt av 
coronakrisen. Det konstateras att forskning med laborativa 
inslag drabbas särskilt hårt, men även fältresor, arkivresor m 
m drabbas. 

Det finns i nuläget ingen officiell strategi på LU angående 
krisens påverkan på forskningen. Diskussioner förs huruvida 
en strategi ska utarbetas på central nivå eller fakultetsnivå. 
Postdoktorer identifieras som en särskilt utsatt grupp. 

Diskussion. 

Ordf kontaktar prefekterna och undersöker hur situationen är 
med postdoktorer på HT. 
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Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskningsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2020-06-09 
Kl. 9.15-11.15 

Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz 
Niclas Burenhult 
Mattias Gunnemyr 

doktorand 
docent 
doktorand 

Johanna Gustafsson Lundberg 
Thomas Kaiserf eld 

docent 
professor 
doktorand 
professor 

t.o.m. § 201 

Lena Strid 
Barbara Törnquist-Plewa ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell 
Isak Hammar 

§ 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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2 
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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Vid protokollet 

Justeras 

~o"bQ)-Q_ -r f le~~ 
Barbara Tömquist-Plewa 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskni ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2020-09-07, kl. 13.00-17.30 
2020-09-08, kl. 08.30-12.00 

Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz doktorand 
Niclas Burenhult docent 
Mattias Gunnemyr doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Thomas Kaiserfeld professor 
Barbara Tömquist-Plewa professor ordförande 

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. 

2 

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 
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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 

~~ tb « -..o..., -r,' rf}/ec.,.J u... 

Barbara Törnquist-Plewa 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskni ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2020-10-12, kl. 9.15-12.00 

Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz doktorand Zoom 
Zoom 
Zoom 
Zoom 
Zoom 
Zoom 
ordförande 

Niclas Burenhult docent 
Mattias Gunnemyr doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent 
Thomas Kaiserfeld professor 
Lena Strid doktorand 

Övriga närvarande 

Barbara Törnquist-Plewa 

Martin Degrell 

professor 

fakultets sekreterare 
koordinator 

sekreterare 
Isak Hammar 

§ Arende 

214 Utseende av justeringsperson. 

215 Fastställande av dagordning. 

216 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-09-07, bilaga § 216 

217 RQ20 - resultat och uppföljning. 
Panelrapporter, bilaga § 217a-c 
Minnesanteckningar från internatet, 
bilaga§ 217d 

218 OH-finansiering. 
OH-finansiering vid HT-fakulteterna, 
bilaga § 218a 
Simulering för tilldelning av 
fakultetsmedel enligt parametern för 
externa medel, bilaga §218b 

219 Tryckningsbidrag Westrins stiftelse. 

Beslut 

Mattias Gunnemyr utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf meddelar att beslut om forskningsplattformarna tagits i 
fakultetsstyrelsen. 

Fortsatt diskussion om forskningsutvärderingen RQ20. Hur 
förvaltas resultaten? Ordfredogör för den centrala RQ20-
processen och nämnden diskuterar institutionernas 
självvärderingar och panelernas rapporter. 

Nämnden kommer att följa upp arbetet med RQ20 i dialog 
med institutionerna, närmast vid mötet med ledningsrådet 20 
oktober, därefter i samband med nämndens institutionsbesök 
under VT 2021. 

Uppföljning av tidigare diskussion med Johannes Persson och 
Jonas Sundin. 

Nämnden konstaterar att det har inkommit 2 ansökningar. 
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Utlysning, bilaga§ 219a 
Ansökningar, bilaga§ 219b-c 

220 Wallenberg Academy F ellows 2021. 

221 Stimulansmedel med MAU. 
Återrapporteringar, bilaga §221a-c 

222 Övrigt. 

Vid protokollet 

Justeras 

/!)arh~~ --r-@et-r~ 
Barbara Törnquist-Plewa 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att tilldela 

Nicholas Loubere, 23 000 kr 
Eleonora Narvselius, 22 000 kr 

2 

Ordf informerar att det från HT gått vidare 2 interna och 2 
externa kandidater (Rachel Irwin och Maria Nilsson 
respektive Ivan Franceschini och Hannah M. Str0mmen) till 
LU:s centrala forskningsnämnd. 

Inför en fortsatt satsning på samarbete med Malmö universitet 
går nämnden igenom de återrapporteringar som inkommit från 
förra omgångens samarbeten. En återrapportering saknas 
(ansvarig forskare är föräldraledig). 

Nämnden hoppas kunna utlysa nya stimulansmedel i 
december. 

Thomas Kaiserf eld meddelar att han är föreslagen att bli 
prefekt på Institutionen för kulturvetenskaper från årsskiftet 
2020/2021. 

ttias Gunnemyr 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Fors kn i ngsn äm nde n 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2020-11-13, kl. 9.15-12.00 

Närvarande ledamöter Ryszard Bobrowicz doktorand 
Niclas Burenhult docent 
Mattias Gunnemyr doktorand 
Johanna Gustafsson Lundberg docent t.o.m. § 228 
Thomas Kaiserfeld professor 
Barbara Törnquist-Plewa professor ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell 
Isak Hammar 

Frånvarande ledamöter Lena Strid 

§ Ärende 

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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Vid protokollet 

Justeras 

;:_ 
Barbara Tömquist-Plewa Thomas Kaiserfeld 
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Forskn ingsnämnden 
Fakul te tssekreterare  Mart in  Degre l l  

 
 
 
 
 
 

Närvarande ledamöter 
 
 
 
 

Ryszard Bobrowicz 
Niclas Burenhult 
Mattias Gunnemyr 
Johanna Gustafsson Lundberg 
Thomas Kaiserfeld 
Barbara Törnquist-Plewa 
 

doktorand 
docent 
doktorand 
docent 
professor 
professor 

 
 
 
 
 
ordförande 

Övriga närvarande 
 
 
Frånvarande ledamöter 
 
 

Martin Degrell 
Isak Hammar 
 
Lena Strid 

fakultetssekreterare 
koordinator 
 
doktorand 

sekreterare 
t.o.m. § 236 
 
 

§ Ärende Beslut 
 
232 
 
233 
 
 
234 
 
 
 
235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
236 
 
 
 
 
 
 

 
Utseende av justeringsperson. 
 
Fastställande av dagordning. 
 
 
Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll  
2020-11-13, bilaga § 234 
 
RQ20: uppföljning och 
institutionsbesök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställande av riktlinjer för 
fördelning samt rapportering av 
forskningsresurser. 
Riktlinjer, bilaga § 236 
 
 
 

 
Niclas Burenhult utses. 
 
Dagordningen fastställs med två tillägg (§ 240-241). 
Punkterna 6 och 8 i kallelsen byter plats. 
 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  
 
 
  
Fortsatt diskussion om forskningsutvärderingen RQ20.  
 
Nämnden kommer att besöka institutioner under vårterminen 
enligt följande: 
 
Institutionen för utbildningsvetenskap 16/3 kl 15, Historiska 
institutionen 26/3 kl 9.15, Filosofiska institutionen 12/4 kl 10, 
Institutionen för kulturvetenskaper 15/4 kl 13, SOL 22/4 kl 10 
 
Påminnelser går ut till övriga institutioner. 
 
Riktlinjerna har tagits upp i AU och återremitterats till 
nämnden med kommentarer. 
 
Ingående diskussion. 
 
Ordf och Isak Hammar noterar nämndens synpunkter och får i 
uppdrag att fastställa dokumentet. 

Sammanträdestid 
2020-12-14, kl. 9.15-12.40  
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237 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
238 
 
 
239 
 
 
 
 
 
 
 
240 
 
 
 
 
 

 
Forskningsansökningsstöd 2021. 
Utlysning, bilaga § 237a 
Sammanställning av ansökningar, 
bilaga § 237b 
Ansökningar (23), bilaga § 237c-y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samverkan med Malmö universitet.  
 
 
Uppföljning och uppdatering av 
handlingsplanen. 
FON:s handlingsplan, bilaga § 239 
 
 
 
 
 
Grupp för forskningsstöd vid HT. 
 
 
 
 
 

 
Nämnden konstaterar att 23 ansökningar inkommit. Generellt 
sett bedöms ansökningarna hålla en hög nivå. 
 
Niclas Burenhult anmäler jäv angående Victoria Johansson 
och Björn Nilsson. Thomas Kaiserfeld anmäler jäv angående 
Karin Salomonsson. De som anmält jäv deltar inte i 
diskussionen av berörda ansökningar.  
 
Ingående diskussion. 
 
Nämnden beslutar att föreslå utdelning av medel enligt 
följande:  
 
Susanne Ersöz Berndt (1 mån), Adam Boethius (2 mån samt 
5 000 kr för språkgranskning), Christian Claesson (2 mån), 
Miia Halme-Tuomisaari (3 mån samt 30 000 kr för arvoden, 
resor och språkgranskning), Ivo Jacobs (1 mån samt 3 500 kr 
för språkgranskning), Victoria Johansson (2 mån samt 20 000 
kr för arvoden och språkgranskning), Giacomo Landeschi (2 
mån samt 12 500 kr för arvoden och språkgranskning), 
Katarina Lundin (1 mån), Gloria Mähringer (1 mån), Björn 
Nilsson (2 mån samt 20 000 kr för resor), Jens Nirme (1 mån), 
Karin Salomonsson (1 mån), Robin Stenwall (1 mån), Kajsa 
Weber (3 mån samt 12 500 kr för arvoden och 
språkgranskning) 
 
Nämnden föreslår vidare att följande ansökningar beviljas i 
det fall fakultetsledningen bedömer att det finns utrymme i 
fakulteternas budget för detta:   
 
Maria Karlsson (1 mån), Li Shuangyi (1 mån), Johan Stenfeldt 
(1 mån), Betty Tärning (1 mån) 
  
Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 
 
Ordf informerar om en utlysning av samverkansmedel för 
samarbeten med MAU. Deadline är 15 februari. 
 
Nämnden går igenom handlingsplanen, vad som har 
implementerats, vad som återstår att arbeta med, m m. 
 
Diskussion.  
 
Ordf noterar nämndens synpunkter och reviderar därefter 
dokumentet. 
 
Nämnden anser att en grupp för forskningsstöd av olika slag 
borde finnas vid fakulteterna, som ett komplement till 
Forskningsservice. Nämnden diskuterar vad gruppen kan 
assistera med: coachning, intervjuträning, expertgranskning av 
en ansökans upplägg och innehåll, etiska diskussioner, 



241 Avtackning. 

Vid protokollet 

~ 
Justeras 

!3a,k,Q-€.. / f/.q't-J it 
Barbara Tömquist-Plewa 

3 
informationsmöten, m m. Potentiella namn som kan ingå i en 
sådan grupp diskuteras också. 

Johanna och Thomas avgår som lärarrepresentanter vid 
årsskiftet. Nämnden tackar dem för ett gott samarbete. 

,,. 
:.----·--

1' ~ri 
-p ~r-~---·-· 
Niclas Burenhult 


	Protokoll_FON_200205
	Protokoll_FON_200313
	Protokoll_FON_200416
	Protokoll_FON_200512
	Protokoll_FON_200609
	Protokoll_FON_200907
	Protokoll_FON_201012
	Protokoll_FON_201113
	Protokoll_FON_201214

