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Föredragande 
 

31.  Val av 
protokolljusterare.  

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Jean-François Boily 
att jämte ordföranden 
justera protokollet. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

32.  Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa 2022-05-24 
som datum för protokoll-
justering. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

33.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

34.  Föregående 
mötesprotokoll. 

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

Ordförande  
Johan Olofsson 

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

Ordförande  
Johan Olofsson 

36.  Meddelanden Ordföranden redogjorde 
för:  
 
Processen kring ett 
aktuellt docentärende 
sedan det senaste mötet. 
 
En nominering av 
bedömare till en utlysning 
av medel för infrastruktur 
som kan bli av nationellt 
intresse. 
 
Forskningssamordnaren 
redogjorde för: 
 
En förfrågan från 
Forskningsstödet om vi 

Ordförande  
Johan Olofsson 
Forskningssamordnaren  
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vill pröva att 
sammanställa CV från 
beviljade Wallenberg 
Academy Fellows vid 
andra lärosäten. 
 
Att ordföranden och 
forskningssamordnaren 
har deltagit i en intervju 
som hölls av dekanen för 
KTH angående hur 
lärosäten arbetar med 
docentärenden. 
 
Ett planerat möte på 
Institutionen för 
datavetenskap om hur 
FFT-systemet fungerar 
och hur fakulteten har 
planerat för att expandera 
systemet på sikt. 
 
Hur fakulteten arbetar 
med påminnelser om att 
söka FFT. 

37.  Diskussion om hur 
utrustning som 
finansierats inom 
programmet för 
medeldyr utrusning 
ska redovisas. 

Kommittén beslutar 
att:  
 
Starta om redovisningen 
och att uppdra åt 
forskningssamordnaren 
att efter varje beslut i 
Fakultetsnämnden 
uppdatera informationen 
om beviljade ansökningar 
på en webbsida. 

Ordförande 
Johan Olofsson 

38.  Utlysning av resurs 
för medeldyr 
utrustning 
för forskning 
höstterminen 2022. 
Utkast till handlingar.  

Kommittén beslutar 
att:  
 
Utlysa resursen för 
medeldyr utrustning med 
sista ansökningsdag den 1 
september 2022. 

Ordförande 
Johan Olofsson 
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39.  Diskussion om den 
nya 
verksamhetsplanen. 

Kommittén diskuterade: 
 
Hur man ska hantera 
förfrågningar om 
finansiering av utrustning 
som inte ryms inom 
programmet för medeldyr 
utrustning.  
 
Valet av lämpliga 
bibliometriska indikatorer 
för att följa upp 
verksamheten med. 
 
Ett utkast till mål, 
strategier och indikatorer 
för den nya 
verksamhetsplanen. 
 

Ordförande 
Johan Olofsson 

 

 

 

 

 

Johan Olofsson 
Ordförande 

 

 

 

Jean-François Boily 
Justerare 

Robert Johansson 
Sekreterare 
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Närvarande ledamöter 
Johan Olofsson    Ekologi, miljö- och geovetenskap/ordförande 
Britt Andersson   Tillämpad fysik och elektronik/ledamot 
Jean-François Boily  Kemiska institutionen/ledamot 
Mats Larson   Institutionen för matematik och           
    matematisk statistik/ledamot  
       
Övriga närvarande 
Robert Johansson  Fakultetskansliet/mötessekreterare                    
  
 
Notering 
Studeranderepresentant  Vakant 
 
 
Laga förfall 
Mattias Alenius   Institutionen för molekylärbiologi 
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