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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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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 
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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. 


