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123 Utseende av justeringsperson. 

124 Fastställande av dagordning. 

125 Meddelanden. 
Föregående mötesprotokoll 2022-05-
12, bilaga § 125 

126 Hållbarhet och forskning. 
Huvuddrag i HT:s hållbarhetsplan, 
bilaga § 126a 
Hållbarhetsplan för Lunds universitet 
2020-2026, bilaga § 126b 
Hållbarhetspolicy för 
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bilag § 126c 

127 Forskningsplattformama. 

Beslut 

Ylva Hamnell-Pamment utses. 

Dagordningen fastställs. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Samtliga fakulteter vid Lunds universitet ska ta fram en 
hållbarhetsplan. Nämnden har fått i uppdrag att fundera på hur en 
dylik plan relaterar till HT:s forskning och vice versa. 
Samhällsvetenskapliga fakultetens hållbarhetspolicy används som 
exempel i diskussionen. 

Ingående diskussion bl a om ambitionsnivåer, definitioner, 
formuleringar. 

Ordf noterar nämndens synpunkter. Arbetet med hållbarhetsplanen 
kommer att fortsätta under höstterminen. 

Forskningsplattformamas framtid och avrapportering diskuteras. 
Finansieringen av plattformarna upphör i slutet av 2022. Vad ska 
hända när plattformarnas stöd upphör? Hur ska verksamheten 
redovisas och utvärderas? Eventuellt finns ekonomisk möjlighet 
att förlänga plattformarna ytterligare en tid med anledning av den 
försening av arbetet som pandemin inneburit - är det önskvärt? 
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Ordf noterar nämndens synpunkter. 

Nämnden har erbjudits möjlighet att inkomma med äskande inför 
arbetet med HT-fakulteternas budget för 2023. 

Diskussion. 

Nämnden beslutar att be ekonomichefen om uppskov med 
äskandet så att ärendet hinner diskuteras vid nämndens 
sammanträde i september. 

Anna Smålander rapporterar om arbetet med mentorsprogrammet. 
Drygt 30 doktorander har fyllt i enkäten (den ska även distribueras 
till postdocs och nydisputerade ). Några av Annas observationer: 
doktorander vill främst ha karriärråd och stöd i samband med 
ansökningar om t ex postdoktorala tjänster eller externa medel. 
Man vill att mentorn ska vara ett bollplank, någon som kan 
erbjuda "tyst kunskap" av ett slag man inte får via handledaren. 
Emeriti som mentorer efterfrågas inte. 

Ordf meddelar att ett lanseringsevenemang för 
humanioramanifestet Humanister tar plats är planerat till den 6 
september på LUX. 

Detta är Ylva Hamnell-Pamments och Anna Smålanders sista 
sammanträde i nämnden. Ordf tackar Ylva och Anna för utmärkta 
insatser och ett gott samarbete. 

Ordf önskar alla en glad sommar. 
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