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54.  Val av 
protokolljusterare.  

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

Ordförande  
Johan Olofsson 

55.  Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa 2022-09-20 
som datum för 
protokolljustering. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

56.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

57.  Föregående 
mötesprotokoll. 

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

Ordförande  
Johan Olofsson 

58.  Anmälan av beslut. Inget att meddela. Ordförande  
Johan Olofsson 

59.  Meddelanden Ordföranden redogjorde 
för:  
 
Att fakultetens dekan har 
utsett Eleanor Carpenter, 
professor vid 
Arkitekthögskolan som 
bisittare vid 
granskningen av 
ansökningar inom 
programmet för 
fakultetsfinansierad 
forskningstid från 
Arkitekt- och 
Designhögskolan. 
 

Ordförande  
Johan Olofsson 
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Fakulteten har inbjudit 
forskningsansvariga på 
institutionerna och 
medlemmarna i 
Forskningskommittén 
till en diskussion om 
universitetets förslag till 
ramverk för 
kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av 
forskning. Vid mötet 
kommer också 
presentationer av några 
av profilområdena vid 
fakulteten ges. 
 
Att det kommer en ny 
utlysning under hösten 
av medel för 
infrastruktur som kan 
vara av nationellt 
intresse, totalt 18 mkr. 
 
En plan för att i höst 
utvärdera processen 
kring att ta fram förslag 
till fördelning av 
fakultetsfinansierad 
forskningstid. 
 
Den pågående 
nomineringsprocessen 
för Wallenberg Academy 
Fellows 2023. 
 
En inbjudan till 
seminarium om 
utlysningar inom ERC.  
 

60.  Diskussion om 
uppföljning av 
biträdande 
universitetslektorer. 

Kommittén beslutar 
att:  
 
Den ska kalla biträdande 
universitetslektorer till 

Ordförande 
Johan Olofsson 
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möte efter cirka tre 
anställningsår. Den 
kallade ska på 10 till 15 
minuter presentera en 
lägesrapport för arbetet 
mot befordran. Den 
inbjudna kan också 
gärna beskriva eventuellt 
behov av stöd eller 
resurser för att nå målet. 
Forskningssamordnaren 
ska ta fram ett ramverk 
för mötet och stämma av 
det med Forsknings-
kommittén under 
hösten. Första kallelsen 
görs preliminärt vid 
kommitténs möte i 
december. 

61.  Sammanträdestider för 
2023. 

Kommittén beslutar 
att:  
 
Flytta det planerade 
mötet med bisittare till 
den 31 maj. 
 
Mötet för att ta fram 
förslag till fördelning av 
fakultetsfinansierad 
forskningstid flyttas till 
den 22 augusti. 

 

62.  Förslag till fördelning av 
resurs för medeldyr 
utrustning. 

Kommittén beslutar 
att:  
 
Rekommendera 
Fakultetsnämnden att 
bevilja ansökningar 
enligt det 
beslutsunderlag som 
kommittén tagit fram. 
 
Notering: Forsknings-
kommittén bedömer att 
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inget jäv föreligger. En 
ledamot i Forsknings-
kommittén är omnämnd 
som en potentiell 
användare för 
utrustningen i en av 
ansökningarna, men 
ledamoten har inte 
deltagit i framtagandet 
av ansökan, är inte 
angiven som 
medsökande, och 
bedömer själv att jäv inte  
föreligger. En ambition 
med programmet för 
medeldyr utrustning är 
att finansiera 
infrastruktur som når 
många användare på 
fakulteten och 
kommittén ser därför 
gärna att detta tydliggörs 
i alla ansökningar. Man 
kan dock inte räkna med 
att det alltid görs och 
inte heller att det är 
möjligt att förutse vilka 
potentiella användare 
som kan finnas i 
framtiden.  

 

Johan Olofsson 
Ordförande 

 

 

 

Jean-François Boily 
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 
Mats Larson   Institutionen för matematik och           
    matematisk statistik/ledamot 
Amanda Vikström  Studeranderepresentant 
       
Övriga närvarande 
Robert Johansson  Fakultetskansliet/mötessekreterare 
 
Notering 
 
Laga förfall 
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