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§ Arende 

142 Utseende av justeringsperson. 

143 Faststiillande av dagordning. 

144 Mentorsprogrammet. 
Inventering, bilaga § 144 

145 Meddelanden. 

Beslut 

Johan Ostling utses. 

Dagordningen faststiills. 

Isabella Grujoska och Olof Sundin besoker niimnden med 
anledning av den fortsatta diskussionen om mentorsprogram vid 
HT-fakultetema. 

Genomgang av sammanstiillningen av intresseinventeringen om 
mentorsprogram. 

Diskussion. 

Niimnden konstaterar att det finns ett behov av mentorskap, 
framforallt hos doktorander och postdocs, men att det rader olika 
uppfattningar om formen for ett eventuellt mentorsprogram, pa 
vilken niva, organiserat av vem, vilken grupp har storst behov, 
osv. Olika losningar som LUPOD, kurser och fakultetsklubbar 
diskuteras. 

Ordfkommer att diskutera iirendet vidare med FUN:s ordforande. 
Niimnden anser att informationsspridning om redan existerande 
kurser och andra resurser maste forbiittras. 

Foregaende motesprotokoll liiggs till handlingama. 
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Foregaende motesprotokoll 2022-09-
08, bilaga § 145 Ordf meddelar att Annakim Elten fran och med detta sammantrade 

kommer att vara HT-bibliotekens representant i namnden och 
bidra med expertis om bl a bibliotekens forskningsstod. Annakim 
kommer framover att kallas till namndens sammantraden, dar hon 
far permanent yttranderatt. 

146 Remiss: Lunds universitets 
forskningsstrategi 2023-2026. 
Missiv, bilaga § 146a 
Utkast till strategi, bilaga § 146b 

147 ERC-ansokningar pa HT. 
Statistik, bilaga § 147 

148 Utlysning av 
forskningsansokningsstod och 
sabbaticals 2023. 
Utlysningstext forskningsstod 2022, 
bilaga § 148a 
Utlysningstext sabbaticals 2022, 
bilaga § 148b 

149 Utlysning av postdocs 2023. 
Inbjudan till institutionema 2020, 
bilaga § 149 

150 Tryckningsbidrag Westrins stiftelse. 
Utlysning, bilaga § 150a 
Sammanstallning, bilaga § 150b 
Ansokningar, bilaga § 150c-e 

Ordf informerar om kommande institutionsbesok pa CTR, SOL 
och Filosofiska institutionen. Sekr skickar ut underlag. 

Johan Ostling meddelar att Lunds universitets rad for etik och 
akademisk frihet anordnar ett seminarium om akademisk frihet i 
varlden med Staffan I. Lindberg, mandag 28/11 kl 13:45. Lokalen 
ar horsalen pa Pufendorfinstitutet. 

Niimnden har erbjudits mojlighet att inkomma med yttrande om 
Lunds universitets foreslagna forskningsstrategi 2023-2026. 

Diskussion. 

Ordf och sekr sammanstaller namndens synpunkter och besvarar 
rem1ssen. 

Isak Hammar redovisar statistik om ansokningar till ERC fran HT
fakulteterna. 

Diskussion. 

Genomgang av utlysningstexter infor arets utlysning av 
forskningsansokningsstod respektive korta sabbaticals. 

Diskussion. 

Ordf och sekr noterar namndens synpunkter och reviderar 
utlysningstexterna. 

Genomgang av underlag infor utlysning av postdoktorala tjanster. 

Diskussion. 

Namnden foreslar att fakulteternas forskningsplattformar ska 
erbjudas mojlighet att inkomma med intresseanmalningar om att 
utlysa postdoktorala tjanster. Tjansterna ska finansieras till 50 % 
av fakulteterna och 50 % av plattformernas institutioner. 

Ordf och sekr noterar namndens synpunkter och faststaller 
underlaget till forskningsplattformama. 

Namnden konstaterar att det har inkommit tre ansokningar. 

Ingaende diskussion. 



Vid protokollet 

Justeras 

Barbara Tornquist-Plewa 
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Namnden foreslar en tilldelning enligt foljande: 

John Hennessey, 50 000 kr 
Paul Linjamaa, 20 000 kr 
Ulf Zander, 14 000 kr 

Resterande summa aterfonderas. 

Forslaget lamnas till dekanus for formellt beslut. 

JA,.,- 0s ~ 
Johan Ostling 


