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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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