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Niclas Burenhult utses. 
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Dagordningen fastställs med ett tillägg(§ 122). Punkten 8 i 
kallelsen stryks och tas i stället upp under § 118. 

Vicerektor Per Mickwitz, forskningshandläggare Tina Trollås, 
prodekan Sara Håkansson och kanslichef Karin Salomonsson 
besöker nämnden. 

Vicerektor besöker just nu fakulteterna på LU för att fånga upp 
synpunkter på universitetets nya forskningsstrategi, som är under 
utveckling. 

Ingående diskussion. 

Oliver Scharbrodt, nytillträdd professor i islamologi, besöker 
nämnden och berättar om sin forskning. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Johan Östling meddelar att lansering av humanioramanifestet 
Humanister tar plats görs med ett evenemang i september. En 
engelsk översättning av manifestet är också på gång. 
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Protokollsutdrag från HT
fakultetemas arbetsutskott, bilaga § 
118b 

119 Indikatorer för kvalitet. 
Underlag, bilaga § 119 

120 Öppen vetenskap vid Lunds 
universitet. 
Underlag och frågor, bilaga§ 120 

121 Mentorsprogrammet. 

122 Nominering till professur i 
miljövetenskap. 
Underlag, bilaga § 122a-e 
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Ingar Brinck informerar om konsortiet Creative Futures och LU:s 
arbete med en ny KIC om kulturella och kreativa näringar 
tillsammans med en rad europeiska partners. 

Sekr meddelar att underlag inför de kommande 
institutionsbesöken läggs på LU Box, länk skickas till nämnden. 

Ordf berättar om arbetet med kvalitetssäkring av forskning på LU. 
Det bifogade underlaget sammanfattar hur kvalitet hanteras och 
definieras av olika lärosäten och myndigheter. 

Diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och tar med sig dem till arbetet 
med kvalitetssäkring av forskning i LU:s centrala 
forskningsnämnd. 

HT-fakultetema har erbjudits möjlighet att inkomma med 
kommentarer till projektet "Öppen vetenskap vid LU". 

Ingående diskussion. 

Ordf noterar nämndens synpunkter och sammanställer ett svar. 

Statusrapport om mentorsprogrammet. 

Ordf meddelar att enkäten inom kort skickas till aktiva 
doktorander, nydisputerade och postdocs vid HT. En lista över 
potentiella mentorer håller på att upprättas. 

CTR har nominerat en kandidat till Konung Carl XVI Gustafs 
professur i miljövetenskap, professor Julia Enxing. Innan 
nomineringen går vidare till LU:s centrala forskningsnämnd för 
bedömning behöver FON ta ställning till nomineringen. 

Diskussion. 

Nämnden ställer sig bakom nomineringen. 
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