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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd                              

Föredragande 
 

1.  Val av 
protokolljusterare.  

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Aleksandra 
Foltynowicz Matyba att 
jämte ordföranden justera 
protokollet. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

2.  Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa 2022-01-17 
som datum för protokoll-
justering. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

3.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

4.  Föregående 
mötesprotokoll. 

Ordförande går igenom 
protokollet och redogör 
för vad som skett med 
punkterna. 
Ad acta 

Ordförande  
Johan Olofsson 

5.  Anmälan av beslut. Inget att anmäla denna 
gång. 

Forskningssamordnare 
Robert Johansson 

6.  Meddelanden Ordföranden redogjorde 
för: 
 
-vad kommittén förväntas 
arbeta med under året. 
Bland annat: FFT, 
medeldyr utrustning, 
verksamhetsplan, kriterier 
för professorsbefordran 
och se över 
sammansättningen av 
FFT-familjerna.  
 
-att nya biträdande 
lektorat är utlysta av 
fakulteten. 
 

Ordförande  
Johan Olofsson 
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åtgärd                              

Föredragande 
 

-att en ny referensgrupp 
för datahantering har 
bildats på central nivå på 
universitetet. Från 
Teknisk naturvetenskaplig 
fakultet deltar Björn 
Torkelsson (HPC2N) och 
Madeleine Ramstedt 
(Kemiska institutionen) i 
gruppen. 
 
-att Umeå universitet inte 
ingår i satsningen 
”Materials science for a 
sustainable world” som 
Wallenbergstiftelserna har 
lanserat inom material-
vetenskaper. Önskemål 
om att fakulteten ska 
arbeta för att synliggöra 
sin kompetens inom 
området har framförts. 
 
-att ordföranden kommer 
redovisa sina tankar om 
kommitténs arbete på ett 
möte med fakultets-
kansliet inom kort. Bland 
annat kring jämställdhet, 
benchmarking av 
fakulteten, samt hur man 
kan arbeta strategiskt med 
frågor om förtroende och 
transparens. 

7.  Diskussion och 
avstämning av 
mötestider för 2022. 
 

Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa de föreslagna 
mötestiderna för 2022. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

8.  Diskussion inför 
utlysning av medel för 
fakultetsfinansierad 
tjänst 2023. 
 

Forskningssamordnaren 
får i uppdrag att:  
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åtgärd                              

Föredragande 
 

-beställa diarienummer 
med sista ansökningsdag 
den 17 maj 2022. 
 
-justera dokumenten så 
att:  
 
*den sökande ska ange 
antal publiceringar som 
första författare, sista 
författare, corresponding 
author och antalet 
publiceringar på Norska 
listans nivå 2. 
 
*det framgår att man inte 
ska lista beviljade 
forskningsmedel på två 
ställen i ansökan. 

9.  Förslag till 
handläggningsordning 
för medeldyr 
utrustning. 

Ordföranden informerar 
om handläggnings-
ordningen och kommittén 
bifaller att den kan lämnas 
in till registrator.  

 

 

 

 

Johan Olofsson 
Ordförande 

 

 

 

Aleksandra Foltynowicz Matyba 
Justerare 

Robert Johansson 
Sekreterare 

 

 

 

                             



 

Protokoll 
Teknisk naturvetenskaplig fakultet 
Forskningskommittén 
Sammanträdesdatum 2022-01-12 
 
  

2022-01-12 
Sid 4 (4)  

 

 Forskningskommittén Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, 901 87 Umeå www.umu.se   
 

  

UMEÅ UNIVERSITET   NÄRVAROLISTA   Bilaga 0:1 

Forskningskommittén      2022-01-12 
 
 
Närvarande ledamöter 
Johan Olofsson    Ekologi, miljö- och geovetenskap/ordförande 
Britt Andersson   Tillämpad fysik och elektronik/ledamot 
Jean-François Boily  Kemiska institutionen/ledamot 
Aleksandra Foltynowicz  Institutionen för fysik/ledamot   
Matyba   
       
Övriga närvarande 
Robert Johansson  Fakultetskansliet/mötessekreterare                    
  
 
Notering 
Studeranderepresentant  Vakant 
 
 
Laga förfall 
 
Mattias Alenius   Institutionen för molekylärbiologi 
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