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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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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. 
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