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22.  Val av 
protokolljusterare.  

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Britt Andersson att 
jämte ordföranden justera 
protokollet. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

23.  Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa 2022-04-19 
som datum för protokoll-
justering. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

24.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

25.  Föregående 
mötesprotokoll. 

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

Ordförande  
Johan Olofsson 

26.  Anmälan av beslut. Inget att anmäla till detta 
möte.  

Ordförande  
Johan Olofsson 

27.  Meddelanden Ordföranden redogjorde 
för:  
 
En förfrågan från 
Vetenskapsrådet om 
synpunkter bl.a. gällande 
etableringsbidrag och 
projektbidrag: synpunkter 
på beviljandegraden, ifall 
man prioriterar bidrag till 
individer eller 
forskningsmiljöer, ifall 
man prioriterar 
projektbidrag eller 
etableringsbidrag, ifall 
stödbreven för 
etableringsbidragen har 
stor betydelse, 

Ordförande  
Johan Olofsson 
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i fall referensgrupperna 
bör träffas fysiskt eller om 
det även kan fungera med 
digitala möten. 
Kommittén diskuterade 
frågorna och uttryckte 
bl.a. att det kan finnas en 
risk med att hålla digitala 
möten med känsliga 
diskussioner om frågor 
som rör fördelning av 
forskningsresurser. 
 
Ordföranden redogjorde 
också för en utlysning från 
rådet för infrastruktur 
(RIS) om medel för 
infrastrukturer som 
eventuellt kan bli 
nationella infrastrukturer 
i framtiden. 

28.  Diskussion om 
kriterier för befordran 
till professor. 

Ordföranden i 
anställningskommittén, 
professor Richard Bindler, 
adjungerades till 
mötespunkten. 
 
Vi mötespunkten 
diskuterades ifall man 
borde ändra 
formuleringen att man 
”ska” ha handlett två 
doktorander till att man ”i 
normalfallet ska” ha 
handlett två doktorander 
från antagning till 
disputation, men i så fall 
med ett förtydligande om 
vad man menar med ”i 
normalfallet”. 
 
Vikt lades också vid att 
kriterierna ska betona 
pågående forskning och 

Ordförande 
Johan Olofsson 
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att man av den 
anledningen inte behöver 
ha ett kriterium för 
handledning under de 
senaste fem åren.  

29.  Diskussion om 
programmet för 
medeldyr utrustning. 
 

Vid mötet gjordes en 
genomgång av hur 
resursen har fördelats på 
institutionerna under 
tidsperioden 2016 till 
2022 i relation till deras 
övriga forskningsresurser.  
Mötesdeltagarna 
summerade diskussionen 
med att fördelningen ser 
rimlig ut.  

Ordförande 
Johan Olofsson 

30.  Diskussion om den nya 
verksamhetsplanen. 

Ordföranden gick igenom 
sammanställningar av 
publikationer och 
vetenskapligt genomslag 
från Vetenskapsrådets 
forskningsbarometer och 
fakultetens 
verksamhetsberättelse för 
2021. 
 
Efter detta hölls också en 
diskussion relativt 
fakultetens 
verksamhetsplan för 
2020-2022. Bland annat 
lyftes ett önskemål om att 
universitetet borde ha en 
bättre organisation för att 
hjälpa till med det 
praktiska arbetet kring 
konferenser.  
 
Ordföranden gick också 
igenom några förslag till 
aktiviteter för den nya 
verksamhetsplanen 
utgående från de mål som 

Ordförande 
Johan Olofsson 
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finns formulerade i den 
nuvarande planen.  

 

 

 

 

 

 

Johan Olofsson 
Ordförande 

 

 

 

Britt Andersson 
Justerare 

Robert Johansson 
Sekreterare 
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Närvarande ledamöter 
Johan Olofsson    Ekologi, miljö- och geovetenskap/ordförande 
Mattias Alenius   Institutionen för molekylärbiologi 
Britt Andersson   Tillämpad fysik och elektronik/ledamot 
Jean-François Boily  Kemiska institutionen/ledamot 
Aleksandra Foltynowicz  Institutionen för fysik/ledamot   
Matyba   
       
Övriga närvarande 
Richard Bindler   Ekologi, miljö- och geovetenskap  

(adjungerad till p 28)  
Robert Johansson  Fakultetskansliet/mötessekreterare                    
  
 
Notering 
Studeranderepresentant  Vakant 
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