
LUNDS UNIVERSITET 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 

Forskni ngsnäm nden 

Fakultetssekreterare Martin Degrell 

Närvarande ledamöter Ingar Brinck 
Niclas Burenhult 

PROTOKOLL 

Sammanträdestid 
2022-04-05, kl. 9.15-12.00 

professor 
docent 

Ylva Hamnell-Pamment doktorand 
Anna Smålander doktorand 
Barbara Törnquist-Plewa professor ordförande 
Johan Östling docent 

Övriga närvarande Martin Degrell fakultets sekreterare sekreterare 
Annakim Elten bibliotekarie § 107 
Isak Hammar koordinator fr. § 107 
Pelle Snickars professor § 106 

Frånvarande Josefine L0ndorf Sarkez-Knudsen doktorand vab 

§ Ärende 

104 Utseende av justeringsperson. 

105 Fastställande av dagordning. 

106 Besök. 

107 LUCRIS-rapportering. 
Exempelrapporter, bilaga§ 107a-i 

108 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2022-03-
07, bilaga § 108 

109 Humanioramanifestet. 

Beslut 

Johan Östling utses. 

Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 113). 

Pelle Snickars, tillträdande professor i digitala kulturer, besöker 
nämnden och berättar om sin forskning. 

Annakim Elten från HT-biblioteken besöker nämnden och 
diskuterar LUCRIS. Diskussion och frågor om statistik, 
rapportering, luckor i redovisningar, skillnader mellan fakulteter, 
mm. 

Annakim Elten får i uppdrag av nämnden att ta fram en jämförelse 
mellan HT-fakulteterna och andra liknande humanistiska 
fakulteter vid två välrenommerade universitet, förslagsvis Utrecht 
och Köpenhamn, alternativt ett brittiskt universitet som också 
använder sig av systemet Pure för sin forskningsredovisning. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Den tryckta versionen av humanioramanifestet Humanister tar 
plats presenteras av Isak Hammar och Johan Östling. 
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110 Wallenbergstiftelserna, arkeologi och 
konstvetenskap. 
Hanteringsordning, bilaga § 110 

111 Information från fakultetsledningen 
och LU:s centrala forskningsnämnd. 

112 Institutionsbesök. 

113 Mentorsprogram. 
Förslag på enkät, bilaga§ 113 
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Ett lanseringsevenemang för manifestet planeras i juni. Innan dess 
distribueras manifestet i såväl tryckt som digital version till HT:s 
medarbetare. 

Ordf redogör för hanteringsordningen av föreliggande stiftelsers 
utlysningar. I slutet av april inkommer Letters oflntent från HT, 
som sedan ska bedömas och rangordnas av nämnden innan de går 
vidare till Forskningsservice senast den 2 maj. 

Nämnden beslutar att en bedömningsgrupp bestående av ordf och 
lngar Brinck ska gå igenom ansökningarna från HT. 

Ordf rapporterar att arbetet med profilområden fortskrider på LU
nivå. 24 inkomna förslag kommer att diskuteras inom kort i 
Rektorsrådet. 10 förslag går därefter vidare till nästa steg i 
processen. 

I LU:s forskningsnämnd pågår ett kvalitetssäkringsarbete av 
forskning på uppdrag av UKÄ. 

Följande institutionsbesök är planerade: 

Historiska institutionen, 18/5 kl 15 .30 
KOM, 19/5 kl 13.15 
Institutionen för arkeologi och antikens historia, 15/9 kl 13.00 
Institutionen för kulturvetenskaper, 23/9 kl 13.00 
CTR, 25/10 kl 13.15 
Filosofiska institutionen, 27/10 kl 15.00 

Anna Smålander och Josefine L0ndorf Sarkez-Knudsen har tagit 
fram ett förslag på enkät som vänder sig till doktorander och 
nydisputerade, angående behovet av att ha en mentor. Resultatet 
från enkäten kan användas i arbetet med ett eventuellt 
mentorsprogram på fakulteterna. 

Diskussion. 

Anna Smålander noterar nämndens synpunkter och fastställer 
enkäten. 
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Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tömquist-Plewa Johan Östling 


