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Ärende 

Utseende av justeringsperson. 

Fastställande av dagordning. 

Besök. 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2021-12-
06, bilaga § 86 

Avstämning FON:s handlingsplan. 
Handlingsplan, bilaga § 87 

Planering av institutionsbesök. 

Beslut 

Anna Smålander utses. 

Dagordningen fastställs. 

Esther-Maria Guggenmos, tillträdande professor i 
religionshistoria, besöker nämnden och berättar om sin forskning. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Fortsatt diskussion om nämndens handlingsplan. 

Dokumentet fastställs efter mindre justeringar. Handlingsplanen 
kommer att publiceras bland övriga policydokument på HT:s 
hemsida. 

Nämnden planerar de traditionsenliga institutionsbesöken som 
brukar baseras på senaste LUCRIS-rapporterna men som haft 
uppehåll pga pandemin samt arbetet med RQ20. Diskussion om 
vad som förväntas av institutionerna inför mötena, vilket 
diskussionsunderlag som ska tas fram, vilka specifika frågor som 
ska tas upp, m m. 
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89 Mentorskap och JLM-frågor. 

90 Information från LU:s centrala 
forskningsnämnd. 

91 F orskningsansökningsstöd. 

92 Stipendienämnden VT 2022. 

93 Övrigt. 

Vid protokollet 

aj 

Justeras 

Barbara Törnquist-Plewa 
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Ambitionen är att institutionsbesöken inleds under våren, och 
avslutas under hösten. 

Vid nästa sammanträde får nämnden besök av vicedekan Olof 
Sundin och JLM-samordnare Isabella Grujoska, med anledning av 
LU:s verksamhetsplan om JLM-frågor. Nämnden diskuterar vilka 
frågor som ska tas upp. 

Ordfrapporterar att LU:s satsning på hållbarhetsforskning 
fortsätter, och att en ny utlysning om stöd för detta kommer inom 
kort. Satsningen på profilområden har försenats på nationell nivå, 
men LU arbetare vidare enligt rådande hanteringsordning. 

Ordf berättar att HT-ledningen har tittat på hur Köpenhamns 
universitet arbetar med forskningsansökningsstöd. Köpenhamn 
har varit väldigt framgångsrikt vad gäller externa anslag de 
senaste åren - en delförklaring är aktivt stöd på alla nivåer, fler 
resurser på såväl institutions- som fakultetsnivå, utöver deras 
motsvarighet till FS. Ordf noterar nämndens synpunkter kring en 
eventuell HT -satsning på t ex forskningshandläggare. 

Doktorandrepresentanterna i nämnden får i uppdrag att utse en 
doktorandrepresentant till stipendienämnden för arbetet med 
fakultetens rese- och forskningsstipendier vårterminen 2022. 
Terminens stipendier beräknas hanteras i april. 

Ny tid för junisammanträdet blir 13 juni kl 9.15. 

Ett internat med fokus på bias planeras till 7-8 september. 

Anna Smålander 


