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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd                              

Föredragande 
 

90.  Val av 
protokolljusterare.  

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

Ordförande  
Johan Olofsson 

91.  Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar 
att: 
- fastställa 2022-11-20 
som datum för 
protokolljustering. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

92.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

93.  Föregående 
mötesprotokoll. 

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

Ordförande  
Johan Olofsson 

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

95.  Meddelanden Ordföranden redogjorde 
för:  
 
Processen kring att utse 
profilområden på 
universitetet. 
 
Utlysningen av medel till 
infrastruktur som kan bli 
av nationellt intresse. 
 
Att det inte finns 
tillräckligt många 
kurstillfällen för den 
engelska versionen av 
kursen Forskar-
handledning i praktiken. 

Ordförande  
Johan Olofsson 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd                              

Föredragande 
 

Hur man ska hantera 
finansieringen för 
biträdande lektorer som 
befordras tidigare än den 
finansierade 
anställningstiden på 6 år. 
Principen som kommer 
tillämpas är att den 
återstående 
finansieringen fortsatt 
kommer vara tillgänglig 
efter befordran till 
universitetslektor. 

96.  Diskussion om 
fakultetsfinansierad 
forskningstid. 

Kommittén diskuterade 
frågeställningar kring 
fördelningen av 
fakultetsfinansierad 
forskningstid. 

 

97.  Avstämning inför 
uppföljning av 
biträdande universitets-
lektorer. 

Kommittén diskuterade 
hur man ska bjuda in till 
möte med biträdande 
lektorer vid uppföljning 
av deras karriärs-
utveckling. 

 

98.  Ansökan om docentur. 
Kommittén summerar 
all dokumentation efter 
genomförd prov-
föreläsning. 

Kommittén enades om 
att föreslå dekanen att 
anta den sökande som 
docent vid fakulteten. 

 

99.  Diskussion om 
förberedelser inför 
infrastrukturdag den 15 
mars. 

Kommittén diskuterade 
förberedelserna inför det 
planerade mötet om 
infrastruktur den 15 
mars.  

 

100.  Diskussion om 
aktivitetsplanen. 

Kommittén stämde av 
förslagen till aktiviteter. 
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Johan Olofsson 
Ordförande 

 

 

 

Jean-Francois 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 
Vakant    Studeranderepresentant 
 
Laga förfall  
Mattias Alenius   Institutionen för molekylärbiologi 
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