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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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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 
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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. 
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