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94 Utseende av justeringsperson. 

95 Fastställande av dagordning. 

96 Besök. 
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HT-fakulteternas JLM-plan 2021-
2023, bilaga § 96a 
LU:s Lika villkorsplan 2022-2027, 
bilaga§ 96b 

Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2022-02-
07, bilaga§ 97 
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professor 

Ylva Hamnell-Pamment utses. 

sekreterare 
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§ 96 

Dagordningen fastställs med tre tillägg(§ 101-103). 

Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska och vicedekan Olof 
Sundin besöker nämnden och informerar om såväl universitetets 
som HT-fakulteternas arbete med JLM-frågor och SPAD, med 
fokus på HT:s JLM-plan och LU:s Lika villkorsplan. 

Diskussion och frågor om mentorsprogram, tillsättning av tjänster, 
JLM-visioner på längre sikt, mm. 

Under 2022 anordnas en seminarieserie för HT-anställda om olika 
JLM-aspekter. Olof poängterar vikten av att arbeta systematiskt 
med dessa frågor. 

Nämnden kommer att ha fokus på bias vid sitt internat i 
september, med presentationer av Annika Wall in ( om bias i 
beslutsfattande) och Anders Sundin (om VR:s arbete med bias). 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
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98 Humanioramanifestet. 
Humanister tar plats, bilaga § 98 

99 Forskningskommunikation. 

100 Information från fakultets ledningen 
och LU:s centrala forskningsnämnd. 

101 LUCRIS-rapportering. 
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Senaste utkastet av humanioramanifestet Humanister tar plats 
presenteras av Isak Hammar och Johan Östling. 

Diskussion om form och innehåll. 

Isak och Johan noterar nämndens synpunkter och färdigställer 
dokumentet. 

Hur ser forskningskommunikation ut på institutions- och 
fakultetsnivå? Vilka resurser finns? Vilka institutioner har egna 
forskningskommunikatörer? Vad kan och kan inte fakultetens 
kommunikatörer hjälpa enskilda forskare med? 

Diskussion. 

Nämnden anser att HT:s kommunikatörer behöver tydliggöra vad 
man kan hjälpa till med, och vilka resurser och kompetenser som 
finns. Det skulle underlätta för alla inblandade parter. 

Vid de kommande institutionsbesöken ska nämnden undersöka 
hur behovet av forskningskommunikation ser ut på 
institutionsnivå. Frågan diskuteras även av HT:s kommunikatörer. 

En ny version av HT-fakulteternas etikvägledning finns nu 
tillgänglig via fakulteternas hemsida (på svenska och engelska). 
Fysiska exemplar går att få via sekr. 

Ordf rapporterar att HT-fakulteterna har bildat ett etikråd för att 
bistå enskilda forskare vid fakulteterna i frågor rörande 
etikprövning. 

Etikrådets medlemmar är Susanne Lundin ( etnologi), Frida 
Mannerfelt (kyrko- och missionsstudier), Gabriella Nilsson 
(etnologi), Annika Wallin (kognitionsvetenskap) samt Annakim 
Biten (HT-bibliotekens forskningsstöd) och Björn Petersson 
(vetenskapligt ombud). 

Ordf rapporterar att den av regeringen planerade satsningen på 
profilområden för forskning troligen kommer att påbörjas först 
2024 och inte 2023. LU har dock inte bestämt vilka konsekvenser 
detta får för den interna processen, som är igång. Av 26 st 
intresseanmälningar till LU koordineras 3 st från HT. 

Diskussion om vilken typ av LUCRIS-rapporter är mest 
användbara för nämnden. Institutionsrapporter med stora mängder 
rå data tenderar exempelvis bli överväldigande i omfång; 
nämnden anser att prefekternas rapporter (som utgår från 
LUCRIS-rapporterna) ger en för nämnden mer begriplig bild av 
läget på institutionerna. 

Vid nästa sammanträde ska nämnden diskutera den LUCRIS
rapport som handlar om hela HT. Ordf bjuder då in lämplig person 



102 ECHIC-konferensen. 

103 Forskare på flykt. 

Vid protokollet 
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från HT-biblioteken som kan vara behjälplig vid uttolkning av den 
insamlade datan. 

Isak Hammar informerar nämnden om ECHIC-konferensen The 
Many Faces ofthe Humanities, som efter två års förseningar äger 
rum 21-22 april i Lund. 

Ordfrapporterar om hur LU agerar för att hjälpa forskare på flykt 
från krigets Ukraina - stipendier, anställningar som gästforskare, 
mm. Man planerar även uppvakta externa stiftelser och på andra 
sätt försöka tillgängliggöra resurser. 
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