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1.  Val av 
protokolljusterare.  

Kommittén beslutar att: 
- utse Mats Larson att jämte 
ordföranden justera 
protokollet. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

2.  Fastställande av 
justeringsdatum. 

Kommittén beslutar att: 
- fastställa 2023-01-24 som 
datum för protokolljustering. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

3.  Fastställande av 
föredragningslistan. 

Kommittén beslutar att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan. 

Ordförande  
Johan Olofsson 

4.  Föregående 
mötesprotokoll. 

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

Ordförande  
Johan Olofsson 

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

6.  Meddelanden Ordföranden redogjorde 
för:  
 
Aktivitetsplanen för 2023–
2025 är klar och ska 
fastställas inom de närmsta 
veckorna. Planen kommer 
följas upp vid varje möte med 
Forskningskommittén i 
fortsättningen. 
 
Tre projekt fick medel från 
utlysningen av medel till 
infrastrukturer som kan bli av 
nationellt intresse. 
 
Forskningssamordnaren 
redogjorde för: 
 
En utvärdering av 
kvalitetsarbete inom 
forskning som planeras att 
genomföras på universitetet 

Ordförande  
Johan Olofsson 
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under 2024 har diskuterats i 
en projektgrupp som bildats 
på universitetet för detta 
ändamål. Tre pilotmodeller 
för universitetet har 
föreslagits: 
 

1. Extern granskning på 
ämnes- eller 
institutionsnivå. En 
rapport med 
indikatorer som 
underlag för 
diskussionen kan 
exempelvis bygga på 
bibliometri och 
mobilitet. 
Diskussionen har 
också gällt om i vilken 
grad granskningen 
ska fokusera på 
kvalitetsarbete eller 
forskningsresultat. 

2. Fakultetsaudit på 
övergripande 
kvalitetsarbete.  

3. Tematisk utvärdering 
omfattande hela 
universitetet som 
förslagsvis ska gälla 
rekrytering och 
karriärutveckling. 

 

7.  Uppföljningsmöte med 
biträdande 
universitetslektor. 

Biträdande lektor Armin 
Eftekhari från Institutionen 
för matematik och 
matematisk statistik bjöds in 
till samtal med Forsknings-
kommittén som ett led i 
kommitténs uppdrag i att 
följa upp karriärsutvecklingen 
för biträdande lektorer på 
fakulteten.  
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8.  Diskussion inför 
utlysning av 
fakultetsfinansierad 
forskningstid 2023. 

Kommittén gick igenom 
förslag till revidering av 
ansökningsblanketten inför 
Fakultetsnämndens möte. 

 

9.  Information om 
nationell infrastruktur 
vid.  

Punkten bordlades.  

10.  Diskussion inför 
infrastrukturdagen den 
15 mars. 

Ordföranden redogjorde 
för ett utkast till program för 
infrastrukturdagen. 

 

 

 

 

 

 

Johan Olofsson 
Ordförande 

 

 

 

Mats Larson 
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 
Mattias Alenius   Institutionen för molekylärbiologi/ledamot 
       
Övriga närvarande 
Robert Johansson  Fakultetskansliet/mötessekreterare 
 
Notering 
Vakant    Studeranderepresentant 
 
Laga förfall  
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