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Ylva Hamnell-Pamment 
Lena Strid 

doktorand 
doktorand 

undervisning 
anmält förhinder 

Ärende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2020-12-14, bilaga § 3 

FON :s verksamhets mål och 
implementeringsaktiviteter 2019-
2024. 
Reviderade verksamhetsmål och 
implementeringsaktiviteter, bilaga § 4 

RQ20: uppföljning och 
institutions besök. 

Inventering inför framtagande av 
fakulteternas JLM-plari. 
PM, bilaga § 6 

Beslut 

Johan Östling utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Ordf informerar om det reviderade dokumentet. Nämnden 
kommer att återkomma regelbundet till dokumentet under 
mandatperioden. 

Utöver tidigare annonserade besök kommer nämnden att 
besöka följande institutioner under mars och april: 

CTR 4/3 kl 11, Institutionen för arkeologi och antikens 
historia 15/3 kl 13, KOM 18/3 kl 13. 15. Besöket på 
Filosofiska institutionen flyttas till 14/4 kl 15.30. SOL:s FFU
sektion besöks 23/4 kl 13. Besöken äger rum på Zoom. 

Nämnden har fått i uppdrag att komma med inspel inför 
framtagandet av HT-fakulteternas JLM-plan. 

Diskussion. 
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Lunds universitets hållbarhetsplan 
2020-2026. 
Protokollsutdrag AU, bilaga§ 7a 
Rektorsbeslut, bilaga § 7b 
LU:s hållbarhetsplan, bilaga§ 7c 

Samverkan med Malmö universitet. 

9 Grupp för forskningsstöd vid HT. 

10 Stipendienämnden VT 2021. 

11 Nämndens sammanträden HT 2021. 

2 
Ordf och sekr noterar nämndens synpunkter och 
sammanställer dem i en PM som lämnas till HT:s samordnare 
Isabella Grujoska. 

Nämnden har fått i uppdrag att inkomma med underlag inför 
fakultetsstyrelsens diskussion om LU:s hållbarhetsplan. 

Diskussion om hållbarhetsplanen och kopplingar till forskning 
på HT. Vad kan göras? Hur förhåller vi oss till hållbarhet? 
Hur definierar vi hållbarhet? 

Ordf och sekr sammanställer nämndens synpunkter och 
meddelar AU. 

En utlysning av medel för samverkan med Malmö universitet 
har deadline 15 februari därefter ska en bedömningsgrupp 
med representanter från HT och MAU gå igenom 
ansökningarna. 

Lärarrepresentant i bedömningsgruppen blir Johan Östling. 
Doktorandrepresentanterna i nämnden får i uppdrag att utse en 
doktorandrepresentant. 

Ordf meddelar att gruppen just nu består av Niclas Burenhult, 
Marianne Gull berg, Carita Paradis, Wlodek Rabinowicz och 
Sven Strömqvist. 

Nämndens doktorandrepresentanter får i uppdrag att utse en 
doktorandrepresentant till stipend ienämnden inför beslut om 
stipendier VT 2021. Stipendienämnden sammanträder 
preliminärt i mitten av april. 

Nämndens sammanträden HT 2021 : 

13 september kl 9.15-12 
4 oktober kl 9.15-12 
8 november kl 9.15-12 
6 december kl 9.15-12 
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Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 

J~J~ 
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Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Ingar Brinck 
Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2021-03-16, kl. 9.15-12.05 

professor 
docent 

Mattias Gunnemyr doktorand 
Ylva Hamnell-Pamment doktorand 
Barbara Tömquist-Plewa professor ordförande 
Johan Östling 

Övriga närvarande Martin Degrell 
Isak Hammar 

Frånvarande ledamöter Lena Strid 

§ Arende 

12 Utseende av justeringsperson. 

13 Fastställande av dagordning. 

14 Meddelanden. 

15 

16 

Föregående mötesprotokoll 
2021-02-08 bilaga § 14 

Nominering av gästforskare från 
Tyskland. 
Inbjudan från RJ, bilaga§ 15a 
Förslag från Institutionen för 
kulturvetenskaper, bilaga § 15b 
Förslag från Filosofiska institutionen, 
bilaga§ 15c 

RQ20-uppföljning: transversala 
rapporter. 
Transversala rapporter, bilaga § 16 

docent 

fakultetssekreterare sekreterare 
koordinator 

doktorand anmält förhinder 

Beslut 

Ylva Hamnell-Pamment utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att nominera förslaget från Institutionen för 
kulturvetenskaper, Claudia Bliimle. Ansökan från Filosofiska 
inst beaktas inte pga missad deadline. 

Nämnden går igenom de transversala rapporterna från 
forskningsutvärderingen RQ20. 

Bred diskussion om samverkan, rekrytering, 
ämnesöverskridande satsningar, yrkeskategorier, styrning och 
ledarskap, universitetsranking, infrastrukturer, mm. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och tar med dem till 
fortsatta diskussioner med fakultetsledningen och LU:s 
centrala forskningsnämnd. 
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18 

Humaniora i Oslo. 
Humaniorastrategi for Universitetet i 
Oslo, bilaga§ 17a 
Artikel från Morgenbladet, bilaga § 
17b 

Hållbarhetsforskning på HT
fakultetema. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 

2 
Nämnden har noterat den stora satsning på humaniora som 
just nu genomförs vid universitetet i Oslo. På vilket sätt kan 
HT-fakultetema i Lund inspireras av arbetet i Oslo och tänka 
strategiskt kring en liknande satsning? 

Diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och tar med sig dem till en 
diskussion med fakultetsledningen. 

Diskussion med anledning av LU:s stora satsning på 
ämnesöverskridande forskning om hållbarhet. LU vill 
positionera sig inför tänkbara nationella satsningar, och har 
utlyst 100 mkr till bl a doktorandtjänster, projekt och 
postdoktorala tjänster. En första utlysning görs nu, med 
deadline i maj. En mindre utlysning görs om ca 1 år. 

Hur kan HT-fakultetema uppmuntra sina forskare att vara med 
i den här satsningen? Nämnden konstaterar att det blir svårt att 
hinna fånga upp ideer och formulera dem till ansökningar när 
deadline är redan i maj, men att det finns ett värde i att 
identifiera forskare som sysslar med hållbarhetsforskning, 
samt uppmuntra institutioner att informera sina forskare. 

Förslag som diskuteras är bl a match making-evenemang och 
informationsmöten. 

.:fjWC<._f/-cu.,Lf./Ull - /t:u.LULlU<.-, . 

Ylva Hamnell-Pamment 
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PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
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Närvarande ledamöter Ingar Brinck 
Niclas Burenhult 
Mattias Gunnemyr 

professor 
docent 
doktorand 
doktorand 
professor 
docent 

Ylva Hamnell-Pamment 
Barbara Törnquist-Plewa 
Johan Östling 

ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare 
bibliotekarie 
koordinator 
bibliotekschef 

sekreterare 
§ 21 Annakim Elten 

Isak Hammar 
Viktoria Hörnlund § 21 

Frånvarande ledamöter Lena Strid 

§ 

19 

20 

21 

22 

Ärende· 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

LUCRlS. 
Underlag, bilaga § 21 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2021-03-16, bilaga § 22 

doktorand anmält förhinder 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

Dagordningen fastställs. Punkten 8 i kallelsen flyttas upp till 
punkt 5. 

Annakim Elten och Viktoria Hörnlund från HT-biblioteken 
besöker nämnden för att diskutera LUCRlS och svara på 
frågor från nämnden. 

Bred diskussion om L UCRlS - syfte, innehåll, 
användningsområden. HT-biblioteken söker 
rekommendationer från nämnden i olika LUCRIS-relaterade 
frågor, tex hur gästforskare och nyanställda ska registrera sina 
publikationer, hur äldre poster ska hanteras, m m. 

Annakim och Viktoria noterar nämndens synpunkter, 
sammanfattar sina intryck från diskussionen och återkopplar 
till nämnden inför nästa sammanträde. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
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23 RQ20-uppföljning: summering av 
institutionsmöten samt uppmaning till 
inspel från LU. 
Inbjudan att komma med inspel, 
bilaga§ 23 

24 Nyttiggörande och samverkan. 

25 

26 

Rapport från Finlands Akademi, 
"Broader impact of research in 
society", bilaga § 24 

Uppföljning av samverkansutlysning 
med Malmö universitet. 
Utlåtande från bedömningsgruppen, 
bilaga§ 25 

Inspirationsdag om 
hållbarhets forskning. 

2 
HT-fakulteterna har fått en inbjudan från L U om att inkomma 
med inspel om RQ20-rapporten. 

Nämnden diskuterar möjliga inspel utifrån tre olika nivåer: 
universitets-, fakultets- och ärnnesnivå. 

Diskussion om universitetets omvärldsanalys, hur fakulteter 
kan agera för att stödja fler större forskningssatsningar över 
ämnesgränser och göra områden inom forskning där HT
fakulteterna är starka synliga på LU, behov av stöd för att 
söka stora forskningsprogram, medfinansiering av externa 
medel, karriärvägar och rekrytering, m m. 

Nämnden upplever att det är en utmaning att komma med 
generella inspel på institutionsnivå eftersom verksamheten ser 
så olika ut på de olika institutionerna. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och tar med sig dem till 
vidare diskussion med fakultetsledningen. 

Nämnden beslutar i anslutning till denna punkt att framöver 
regelbundet bjuda in nya professorer till nämnden för 
ömsesidig presentation. 

Ordf informerar om HT-fakulteternas nyligen bildade råd för 
nyttiggörande och innovation, som leds av f d vicerektor Bo 
Ahren och som tillkom i samråd med LU Innovation. Till 
rådet har Sophie Hyden Picasso från LU Innovation knutits. I 
rådet ingår representanter för näringslivet och Lunds kommun, 
förutvarande prorektor Sylvia Schwaag Serger, professor 
Jonas Granfeldt från SOL, en HTDR-representant samt HT:s 
dekanus och prodekan för forskning. Ordf informerar också 
om de innovationsmedel som nyligen utlysts av rådet. 

Nämnden diskuterar exemplet om nyttiggörande och 
innovation från Finlands Akademi. 

Nämnden beslutar att anordna ett seminarium under 
höstterminen 2021 om innovation och samverkansfrågor. På 
seminariet ska de innovationsprojekt som belönas av rådet 
uppmärksammas. På seminariet ska även olika 
samverkansinitiativ presenteras. 

En arbetsgrupp bestående av ordf, sekr, Isak Hammar och 
Johan Östling går vidare med planeringen av seminariet. 

Ylva Hamnell-Pamment och Johan Östling redogör för 
bedömningsgruppens arbete med ansökningarna. 
Bedömningsgruppens utlåtande och övriga handlingar lämnas 
till AU för formellt beslut. 

HT-fakulteterna vill anordna en inspirationsdag om 
hållbarhetsforskning under den senare delen av höstterminen 



Vid protokollet 

Justeras 

- t?. ,LqyQ_ -;, flr,u~ 
Barbara Törnquist-Plewa 

3 
2021, där de projekt som HT-forskare är involverade i och 
som tilldelas medel från LU:s stora utlysning presenteras. 
Arrangemanget ska också fungera som sporre för HT och ge 
uppslag om hållbarhetsforskning i en vidare bemärkelse. 

Ordf och sekr arbetar vidare med detta. logar Brinck, Niclas 
Burenhult och Isak Hammar fungerar som stöd och bollplank. 

, 

- ~ / ( ,, 
as Burenhult 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskni ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Ingar Brinck 
Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdes tid 
2021-05-10, kl. 9.15-11.45 

professor 
docent 

fr. § 29 

Ylva Hamnell-Pamment doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa professor ordförande 
Johan Östling docent 

Övriga närvarande Lotte Billing kommunikatör § 29 
Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 
Isak Hammar koordinator 
Gisela Lindberg kommunikatör § 29 

Frånvarande ledamöter Mattias Gunnemyr doktorand VAB 

§ 

27 

28 

29 

30 

31 

doktorandrepresentant vakant 

Ärende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

The Conversation. 
Audience update Q I 2021, bilaga § 29 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2021-04-13, bilaga § 30 

MAX IV Strategy 2030. 
Inbjudan att inkomma med 
kommentarer om MAX IV:s 
strategidokument, bilaga§ 3 la 
Strategidokumentet (utkast), bilaga§ 
31b 

Beslut 

Johan Östling utses. 

Dagordningen fastställs. 

Lotte Billing from Sektionen Kommunikation och Gisela 
Lindberg, kommunikatör på HT-fakulteterna, besöker 
nämnden för att informera om The Conversation och svara på 
frågor från nämnden. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

HT-fakulteterna har fått en inbjudan från LU om att inkomma 
med kommentarer om MAX IV:s strategidokument. 

Diskussion. 

Nämnden efterlyser ett doktorandperspektiv i 
strategidokumentet, särskilt vad gäller tillgång till 
anläggningen. Nämnden anser att dokumentet har ett stort 
STEM-fokus; i en strategi borde det finnas en starkare 
koppling till människan och samhället. Anläggningen borde 
kunna inspireras av hur EU formulerar sig om detta. 
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33 

34 

Avstämning angående planering av 
hållbarhetsseminarium och 
samverkansseminarium. 

Planering av internat HT 2021. 

RQ20: uppföljning av 
institutions besök. 

2 
Ordf och sekr noterar nämndens synpunkter och 
sammanställer fakulteternas kommentarer. 

Hållbarhetsseminariet är planerat till 9 november. Sverker 
Sörlin håller det inledande anförandet, Johannes Persson ska 
också medverka. Övriga att inbjuda inkluderar eventuella HT
medarbetare som är mottagare av LU:s medel för 
hållbarhetsforskning, HT-doktorander anslutna till Agenda 
2030, m fl. 

Samverkansseminariet är planerat till 12 oktober. Nämnden 
diskuterar möjliga programpunkter och kommer överens om 
att programmet bland annat bör innehålla information om 
HT:s samverkansinitiativ, HT:s utlysning av 
innovationsmedel och de HT-forskare som varit 
framgångsrika på The Conversation. Andra programpunkter 
kan tillkomma. Arbetsgruppen bestående av ordf, Johan 
Östling och Isak Hammar får i uppdrag att arbeta vidare med 
att förbereda seminariet. 

Nämnden diskuterar innehåll och datum för höstterminens 
internat. 

Datum bestäms via Doodle. Preliminärt innehåll: RQ20-
uppföljning, FON:s handlingsplan, JLM-frågor, utvärdering 
av forskningsansökningsstöd. 

Nämnden reflekterar kring vårens institutionsbesök. 

Bred diskussion om intryck och erfarenheter av besöken. 
Diskussionen kommer att fortsätta, inte minst på höstens 
internat. 

Isak Hammar meddelar att han kommer att sammanställa 
institutionernas synpunkter gällande publiceringsfrågor. 
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Justeras 
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Barbara Törnquist-Plewa 
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Johan Ostling 
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Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskni ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Ingar Brinck 
Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2021-06-10, kl. 9.00-12.10 

professor 
docent 

Mattias Gunnemyr doktorand 
Ylva Hamnell-Pamment doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa professor ordförande 
Johan Östling docent 

Övriga närvarande Louice Cardell Hepp kommunikatör § 38 
Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 
Isak Hammar koordinator 
Peter Jordan professor § 37 
Andrea Mervik bibliotekarie § 38 
Hanna Voog systemförvaltare § 38 
Karolina Widell systemförvaltare § 38 

Frånvarande ledamöter doktorandrepresentant doktorand vakant 

§ 

35 

36 

37 

38 

Ärende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Professorsbesök: Peter Jordan. 

LUCRIS. 
Underlag LUCRIS, bilaga § 38a 
Retroregistreringar LUCRJS, bilaga § 
38b 

Beslut 

Ylva Hamnell-Pamment utses . 

Dagordningen fastställs. 

Peter Jordan, nytillträdd professor i arkeologi vid Institutionen 
för arkeologi och antikens historia, besöker nämnden och 
berättar om sin forskning. 

Louice Cardell Hepp, Andrea Mervik, Hanna Voog och 
Karolina Widell besöker nämnden för att diskutera nya 
funktioner och roller i LUCRIS. En ny version av 
forskningsportalen lanseras preliminärt i oktober. 

Presentation av nyheter i forskningsportalen. 

Diskussion och frågor. 

Workshops och informationsmöten för forskare kommer att 
äga rum innan lanseringen av forskningsportalen i höst. 
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39 

40 

41 

42 

43 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 
2021-05-10, bilaga § 39 

Budgetäskande 2022. 
Underlag från ekonomichefen, bilaga 
§ 40a 
Föregående års äskande från FON, 
bilaga§ 40b 

Uppdatering av HT:s etiklathund. 
Ny version av etiklathunden (utkast), 
bilaga§ 41 

Forskningsmanifest- Humanister tar 
plats. 
Förslag på manifest, bilaga§ 42 

Workshop med Josie Dixon. 

2 
Ordf meddelar att den nya administrativa roll som måste 
tillsättas har diskuterats i HT-ledningen. Beslut om detta 
väntas inom kort. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden har erbjudits att inkomma med äskande inför arbetet 
med HT-fakulteternas budget för 2022. 

Diskussion. 

Inför budgetåret 2022 äskar nämnden följande: 

Forskningsansökningsstöd, 1,5 mkr 
2-3 st postdoktorala tjänster som knyts till de 
nytillsatta professurerna 
Ökad medfinansiering till postdoktorer som rekryteras 
inom MSCA IF-programmet med start 2022 
alternativt ökad medfinansiering av eventuellt 
beviljade projekt inom HorizonEurope-programmet 
250 tkr i stimulansmedel för samarbete med Malmö 
universitet 

En ny version av HT-fakulteternas etiklathund har tagits fram 
av den ursprung] iga lathundens författare Ulf Gör man, samt 
Björn Petersson. 

Diskussion. Nämnden önskar förtydligande av bl a 
hänvisningar till specifika lagar och datainsamling i annat 
land. 

Ordf noterar frågor och synpunkter från nämnden och 
förmedlar dem till författarna. Därefter går dokumentet vidare 
till Forskarutbildningsnämnden. 

Isak Hammar och Johan Östling har tagit fram ett utkast till ett 
manifest om humanistisk forskning vid LU. Inspirationen har 
kommit från Oslo, Utrecht, m m. 

Övriga ledamöter ställer frågor och meddelar synpunkter. 

Nämnden anser att dokumentet har stor potential. 

Isak och Johan noterar nämndens synpunkter och arbetar 
vidare med dokumentet. Dokumentet tas upp igen under 
nämndens internat i oktober. 

En workshop om ansökningsförfattande med fokus på 
europeiska forskningsprojekt, i regi av Josie Dixon, anordnas 
till hösten. Mottagare av forskningsansökningsstöd ska särskilt 
uppmanas att deltaga i workshopen. Om medel till detta ställs 



44 Avtackning. 

Vid protokollet 

Justeras 

&0~h~\4_ f f/eu~ 
Barbara Törnquist-Plewa 

3 
till nämndens förfogande kommer workshopen att genomföras 
i slutet av november. 

Detta är Mattias Gunnemyrs sista sammanträde i nämnden. 
Ordf tackar Mattias för ett gediget arbete och ett gott 
samarbete under åren. 

Ordf önskar alla en glad sommar. 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

F orskningsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Ingar Brinck 
Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2021-09-13, kl. 9.15-11.20 

professor 
docent 

Ylva Hamnell-Pamment doktorand 
Anna Smålander doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa professor ordförande 
Johan Östling docent 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare sekreterare 
Henrik Gerding professor § 47 
Isak Hammar koordinator 

Frånvarande ledamöter doktorandrepresentant doktorand vakant 

§ Ärende 

45 Utseende av justeringsperson. 

46 Fastställande av dagordning. 

4 7 Professors besök: Henrik Gerding. 

48 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2021-06-
10, bilaga § 48a 
HT:s svar på inventering och 
prioritering av infrastruktur, bilaga § 
48b 
LV-beslut om RQ20, bilaga § 48c 

49 lnspirationssymposier HT 2021. · 
Preliminära program, bilaga § 49 

Beslut 

Niclas Burenhult utses. 

Dagordningen fastställs. 

Henrik Gerding, nytillträdd professor i antikens kultur och 
samhällsliv vid Institut_ionen för arkeologi och antikens 
historia, besöker nämnden och berättar om sin forskning. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Nämnden går igenom de preliminära programmen för höstens 
symposier om samverkan (12 okt) respektive hållbarhet (9 
nov). 

' Diskussion. 

Programmen fastställs. 
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5 0 FON-internat HT 2021 . FON kommer att ha internat på Stiftsgården Åkersberg i Höör 
25-26 oktober. 

51 Coachning av projektsökande. 

På internatet ska bl a följande diskuteras: 
Humanioramanifestet, nämndens handlingsplan, 
jämställdhets- och diskrimineringsarbete (HT:s samordnare i 
dessa frågor, Isabella Grujoska, gästar internatet). 

Diskussion om framtida möten och workshops med HT:s 
coachningsgrupp. Diskussion om bästa sättet att arbeta vidare 
med coachningen. Diskussion om eventuellt fler 
gruppmedlemmar. 

Nytt möte som riktar sig mot ERC Starting Grants planeras till 
januari 2022. 

Nämnden anser att gruppen gör mest nytta genom praktisk 
coachning - konceptualisera projekt, hjälpa till inför intervjuer 
m m - snarare än genom allmän information, som bäst 
ombesörjs av Forskningsservice. 

52 Inför utlysning av Diskussion om revidering av utlysningstexten. 
forskningsansökningsmånader. 
Förra årets utlysningstext, bilaga§ 52 Ordf och sekr sammanställer nämndens synpunkter och 

reviderar dokumentet inför kommande utlysningsomgång. 

53 Stipendienämnden HT 2021. Doktorandrepresentant i stipendienämnden HT 2021 blir Anna 
Smålander. 

54 ECHIC-konferensen. Isak Hammar informerar om ECHIC-konferensen "The Many 
Faces ofthe Humanities", som ursprungligen skulle ha 
arrangerats i Lund i april 2020 men som skjutits upp vid två 
tillfällen pga pandemin. Nu planeras konferensen ske 21-22 
april 2022. Arbetet pågår med att så gott som möjligt 
återskapa programmet som det skulle ha sett ut i april 2020. 
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Vid protokollet 

Justeras 
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LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskni ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Ingar Brinck 
Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdes tid 
2021-10-04, kl. 10.15-11.30 

Ylva Hamnell-Pamment 

professor 
docent 
doktorand 

Josefine L0ndorf Sarkez-Knudsen doktorand 
Anna Smålander 
Barbara Tömquist-Plewa 
Johan Östling 

doktorand 
professor 
docent 

ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultets sekreterare 
koordinator 

sekreterare 

§ 

55 

56 

57 

58 

59 

Isak Hammar 

Ärende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Före gående mötes protokoll 2021-09-
13, bilaga§ 57 

Nominering av gästprofessor för 
underrepresenterat kön. 
N omineringshandlingar från 
Historiska institutionen, bilaga § 58 

KA W projekt 2022. 
LOI, bilaga § 59 

Beslut 

Anna Srnålander utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

En nominering av gästprofessor för underrepresenterat kön har 
inkommit från Historiska institutionen. 

Diskussion. 

Nämnden ställer sig bakom nomineringen. Då kandidaten inte är 
anställd som professor går ärendet vidare till 
Lärarförslagsnämnden för prövning. 

Johan Östling deltar inte i beslutet. 

Ett Letter oflntent (LOI) har inkommit angående en ansökan till 
KA W 2022, avseende ett projekt i vilket HT-forskare ingår. 

Diskussion. 

Nämnden ställer sig bakom ansökan. 
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60 Informationsmöten med FS och 
berednings gruppexperter VR/RJ. 

61 Utlysning av korta sabbaticals. 
Utkast av utlysningstext, bilaga § 61 

62 Workshop med Josie Dixon. 

63 Framtida möten. 

Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 
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Under hösten anordnas informationsmöten med Forskningsservice 
om ERC och Wallenbergstiftelserna, respektive HT:s 
berednings gruppexperter. 

Forskningsservice: 4 oktober 
Beredning grupp xp erter: 30 november 

HT-fakultetema ska utlysa 3 månader långa sabbatica l med syfte 
att bidra till lektorers karriärutveckling. 

Ingående diskussion om utlysningstexten. 

Ordf och sekr noterar nämndens synpunkter. Utlysningen fastställs 
när synpunkter från Dekanus och HT:s ekonomichef inhämtats. 

2-3 december anordnas en workshop med Josie Dixon under 
rubriken Developing Research Project for Funding Bids. 
Workshopen har plats för 15 deltagare. 

Med anledning av de hävda restriktionerna kommer nämndens 
framtida sammanträden huvudsakligen vara fysiska, från och med 
internatet 25-26 oktober. Ordf föreslår dock att vissa möten även 
fortsättningsvis kan vara digitala, beroende på vilken typ av 
ärenden som ska hanteras. Frågan diskuteras vidare på internatet. 

Mt;;~~~~ 
Anna Smålander 
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Forskn ingsnämnden 

Fakul te tssekreterare Mar t in Degre l l  

 
 
 
 
 
 

Närvarande ledamöter 
 
 
 
 

Ingar Brinck 
Niclas Burenhult 
Ylva Hamnell-Pamment 
Josefine Løndorf Sarkez-Knudsen 
Anna Smålander 
Barbara Törnquist-Plewa 
Johan Östling 

professor 
docent 
doktorand 
doktorand 
doktorand 
professor 
docent 

 
 
 
 
 
ordförande 

 
Övriga närvarande 
 
 
 

 
Martin Degrell 
Isak Hammar 
 
 

 
fakultetssekreterare 
koordinator 
 
 

 
sekreterare 
 
 
 

§ Ärende Beslut 
 
64 
 
65 
 
66 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 
 
 
 
 
 
 

 
Utseende av justeringsperson. 
 
Fastställande av dagordning. 
 
Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2021-10-
04, bilaga § 66 
 
Tryckningsbidrag Westrins stiftelse. 
Utlysning, bilaga § 67a 
Ansökningar från Christian Claesson, 
Bibi Jonsson och Nicolas Loubere, 
bilaga § 67b-d 
 
 
 
 
 
 
 
Pro Futura Scientia.  
Utlysning och hanteringsordning, 
bilaga § 68a 
Nominering från Historiska 
institutionen, bilaga § 68b  
 
 

 
Johan Östling utses. 
 
Dagordningen fastställs, med ett tillägg (§ 71).  
 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  
 
 
 
Nämnden konstaterar att det har inkommit tre ansökningar. 
 
Ingående diskussion. 
 
Nämnden föreslår en tilldelning enligt följande:  
 
Christian Claesson, 35 000 kr 
Bibi Jonsson, 69 000 kr 
Nicholas Loubere, 30 000 kr 
 
Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 
 
Det har inkommit en nominering till årets Pro Futura Scientia-
utlysning, från Historiska institutionen. 
 
Diskussion. 
 

Sammanträdestid 
2021-10-26, kl. 8.30-10.00 
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69 LU:s profilområden. 

70 Uppföljning forskningsplattformar. 

71 Vårterminens sammanträden. 

2 

Nämnden ställer sig bakom nomineringen av Elizabeth Rhoads. 
Nomineringen skickas vidare till Forskningsservice för 
bedömning av LU:s centrala forskningsnämnd. 

I den senaste forskningspropositionen föreslås att lärosäten i 
Sverige ska tilldelas olika profilområden. LU arbetar redan 
proaktivt med detta, och Rektor har meddelat att fakulteterna i 
januari bör ha formulerat intresseanmälningar från starka 
forskningsmiljöer som kan ingå i tänkbara profilområden. LU 
planerar att söka fem profilområden, vilket även är maxantalet. 

Diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och ideer och tar med dem till 
fakultetsledningen för vidare diskussion. 

Nämnden diskuterar lämpliga sätt att följa upp den pågående 
satsningen på forskningsplattformar. 

Nämnden beslutar att be forskningsplattformamas ledare att 
inkomma med en kort lägesrapport om arbetet med plattformarna. 
Rapporten ska innehålla en redogörelse om vad som hittills har 
gjorts, fortsatta planer, samt kommande projektansökningar. 
Rapporten ska vara max 1 sida lång. 

Vårterminens sammanträden i Forskningsnämnden: 

7 feb kl 9.15-12 
7 mars kl 9.15-12 
5 april kl 9.15-12 
12 maj kl 9.15-12 
9 juni kl 9.15-12 

November månads sammanträde ställs in. 
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Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa 



LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskningsnämnden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Ingar Brinck 
Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2021-12-06, kl. 8.45-12.10 

fr. § 75 

Ylva Harnnell-Pamment 

professor 
docent 
doktorand 
doktorand 
doktorand 
professor 
docent 

Josefine L0ndorf Sarkez-Knudsen 
Anna Smålander 
Barbara Törnquist-Plewa 
Johan Östling 

ordförande 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultetssekreterare 
koordinator 

sekreterare 
t.o.m. § 77 

§ 

72 

73 

74 

Isak Hammar 

Ärende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2021-10-
26, bilaga§ 74 

Beslut 

Josefine L0ndorf Sarkez-Knudsen utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

75 Humanioramanifestet. Isak Hammar och Johan Östling presenterar den senaste versionen 
Humanister tar plats (utkast), bilaga§ av humanioramanifestet Humanister tar plats. 

76 

77 

75 

Enkätundersökning av komponenter 
och processer för kvalitetssystem för 
forskning vid Lunds universitet. 
Missiv, bilaga§ 76a 
Enkät, bilaga§ 76b 

MAWochMMW. 

Diskussion. 

Manifestet kommer härnäst att presenteras för fakultetsledningen. 

HT-fakulteterna har erbjudits möjlighet att inkomma med 
kommentarer till en undersökning av kvalitetssystem för 
forskning. 

Diskussion. 

Ordf sammanställer nämndens synpunkter och förmedlar dem till 
fakultetsledningen. 

Ordf informerar om det pågående arbetet med MA W och MMW. 
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78 

79 

80 

81 

82 

Information från LU:s centrala 
forskningsnämnd. 

Lägesrapporter HT:s 
forskningsp lattformar. 
Rapporter från de fem plattformarna, 
bilaga § 79a-e 

Utvärdering av Centre for 
Scandinavian Studies. 
CSS budgetäskande för 2022, bilaga § 
80 

F orskningsansökningsstöd 2022. 
Utlysning, bilaga§ 81a 
Sammanställning, bilaga § 81 b 
Ansökningar, bilaga §81c-o 

Korta sabbaticals 2022. 
Utlysning, bilaga § 82a 
Sammanställning, bilaga § 82b 
Ansökningar, bilagar §82c-r 
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En bedömningsgrupp bestående av Niclas Burenhult och ordf 
kommer att hantera Letters of Intent från HT-forskare inför vidare 
bedömning i den centrala forskningsnämnden. 

Ordf informerar om LU:s nya utlysning om hållbarhetsforskning 
samt om arbetet med LU:s profilområden. 

Fakulteternas fem forskningsplattformar har inkommit med 
lägesrapporter. Nämnden går igenom rapporterna och diskuterar 
plattformernas framtid, slutgiltiga redovisning (mitten av 2023 
efter förlängd dispositionstid), m m. 

Nämnden har fått i uppdrag att komma med förslag på hur 
fakulteterna ska utvärdera CSS. 

Diskussion om instruktioner, antalet utvärderare, interna eller 
externa utvärderare, m m. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och förmedlar dem till 
fakultetsledningen. 

Nämnden konstaterar att 13 ansökningar har inkommit. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå utdelning av medel enligt följande: 

Henrik Andersson (3 mån), Teresa Cappiali (3 mån), Aaron 
Goldman (1 mån), Ivo Jacobs (1 mån samt 4 000 kr för 
språkgranskning), Tomike Metreveli (3 mån), Sara Myrberg (1 
mån), Maria Nilsson (3 mån), Cecilia Wadsö Lecaros och Ellen 
Tumer (1 mån) 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 

Nämnden konstaterar att 16 ansökningar har inkommit. 

Anna Smålander anmäler jäv angående Anna W Gustafsson. Den 
som anmält jäv deltar inte i diskussionen av berörda ansökningar. 

Ingående diskussion. 

Nämnden beslutar att föreslå utdelning av medel enligt följande : 

Anna W Gustafsson, Johanna Gustafsson Lundberg, Mika 
Hietanen, Ingela Johansson, Katarina Lundin 

Förslaget lämnas till dekanus för formellt beslut. 
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