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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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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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