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§ Arende 

132 Utseende av justeringsperson. 

133 Faststallande av dagordning. 

134 Meddelanden. 
Foregaende motesprotokoll 2022-06-

Beslut 

Ingar Brinck utses. 

Dagordningen faststalls med ett tillagg (§ 141). Punkten 6 i 
kallelsen flyttas till§ 140. 

Foregaende motesprotokoll laggs till handlingarna. 

13, bilaga § 134 Sekr informerar om hostterminens institutionsbesok: 

135 Budget 2023. 
Budgetaskande 2022, bilaga § 135a 
Askande av medel for 
forskningshandlaggare, bilaga § 135b 
Anhallan om anstallning av 
forskningsingenjor, bilaga § 135c 

• 15 sept Institutionen for arkeologi och antikens historia 
• 23 sept Institutionen for kulturvetenskaper 
• 25 okt CTR 
• 27 okt SOL 
• 27 okt Filosofiska institutionen 

Namnden har erbjudits mojlighet att inkomma med askande infor 
arbetet med HT-fakulteternas budget for 2023. 

Ingaende diskussion. 

Infor budgetaret 2023 askar namnden foljande: 

1,75 mkr till riktade insatser for forskning i form av 
forskningsansokningsstod och korta sabbaticals 
2-3 st postdoktorala tjanster 
Okad medfinansiering till postdoktorer som rekryteras 
inom MSCA IF-programmet med start 2023, alternativt 
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136 Information fran LU:s centrala 
forskningsnamnd. 

137 Lund University Press. 

138 Workshops med Josie Dixon. 

139 

140 

141 

Fakulteternas rese- och 
forskningsbidrag HT 2022. 

VR: s forskningsoversikter. 
Information om VR:s 
forskningsoversikter, bilaga § 140a 
Forskningsoversikt 2023, Humaniora 
och samhallsvetenskap, bilaga § 140b 

Mentorsprogrammet. 
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okad medfinansiering av eventuellt beviljade projekt inom 
HorizonEurope-programmet 
Medel for anstallning av forskningshandlaggare 50 % 

Diskussion om strategisk satsning pa yrkeskategorin 
forskningsingenjor med anledning av en anhallan fran 
forskningsplattformen Digital History @ Lund. Namnden anser att 
detta ar en viktig och hittills forbisedd yrkeskategori pa HT
fakulteterna men att anhallan bar behandlas av fakultetsledningen 
och/eller AU. 

Ordfrapporterar fran LU:s centrala forskningsnamnd. 

Det ska ske en ny satsning pa tvarvetenskaplig 
hallbarhetsforskning fran LU. En utlysning kommer inom kort. 

Hanteringsordningen for MAW och MMW har reviderats, vilket 
leder till kortare deadlines for LOI. Ny RT-intern deadline ar 7 
december. 

Ordf och Isak Hammar informerar om Lund University Press, <less 
verksarnhet och framtid. En utvardering av verksamheten kommer 
att genomforas inom kort. Olof Sundin leder utvarderingen. 

HT-fakulteterna har under flera ars tid anlitat Josie Dixon for 
anordnande av uppskattade workshops om forskningsansokningar, 
intemationell publicering, m m. 

Diskussion. 

Namnden beslutar att anlita Josie Dixon for en workshop under 
hostterminen 2023 med inriktning mot att forfatta 
forskningsansokningar. Workshopen ska ha tydlig koppling till 
fakulteternas forskningsansokningsstod - de som tilldelas medel 
ur den utlysningen ska erbjudas workshopen forst. 

Josefine far i uppdrag att i samarbete med HTDR utse en 
doktorandrepresentant till stipendienamnden. 

Ordf informerar om VR:s forskningsoversikter. 

Ordf informerar om enkaten om mentorsprogrammet. 

Diskussion. 

Diskussionen fortsatter vid nasta sammantrade. Da besoker aven 
Olof Sundin och Isabella Grujoska namnden. 
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