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Minnesanteckningar 210824
Tid:
Plats:

21-08-24 kl. 14:30-16:30
Zoom
Närvarande: Katrine Riklund (ordförande), Dieter Müller (vice ordförande), Philip
Buckland, Eva Lindgren, Ove Axner, Anna Arnqvist, Gregory Neely, Agneta
Hånell Plamboeck (adjungerad), Anders Sturk Steinwall (handläggare), Johanna
Blomström (handläggare/anteckningar).
Frånvarande: Erik Steinvall
Föredragshållare: Frankie Ekerholm, Fredrik Georgsson, Marie Holmgren

Ärende

Anmärkning

1.

Föregående minnesanteckningar
Katrine Riklund

Nya ledamöter hälsades välkomna. Minnesanteckningar från
FOSTRA:s ordinarie möte den 22 juni lades till handlingarna.

2.

Stående
punkt: Forskningsinfrastruktur
Katrine Riklund, Marie Holmgren
• RFI process
• Krantz
utredning SOU 2021:65
• EOSC

Arbetet med behovsinventeringen pågår på fakulteterna.
Vetenskapsrådet har ett informationsmöte om
behovsinventeringen den 26 augusti. Ansökningsprocessen för
SNIC har den 18 juni avbrutits av Vetenskapsrådet. Information
om fortsatt process kommer i höst. Krantz utredning
överlämnades till utbildningsdepartementet den 11 augusti. Den
ska skickas ut på remiss, troligen senare i höst. Utredningen går
att nå via regeringens hemsida.
Angående EOSC har en plattform för medlemmar startats.
Agneta Hånell Plamboeck är kontaktperson.

3.

Stående punkt: Kvalitetssystem
forskning
Anders Steinwall, Fredrik
Georgsson
• Digitalt event om
forskningsutvärderingar 21091
6

Sedan förra FOSTRA-mötet har två projektgruppsmöten hållits
där principer för kvalitetsarbetet diskuterats samt god
forskningssed. Ett öppet event om forskningsutvärdering är
planerat till den 16 september. Arbetet med GAP-analysen
fortgår.

4.

Namnbyte av
forskarutbildningsämne
från Växtfysiologi, växters cell- och
molekylärbiologi
till Växtbiologi
Frankie Ekerholm

Inga invändningar har inkommit angående förslaget om ett
förkortat och förenklat namn. Fakultetsnämnden har godkänt
föreslagen namnändring.
Beslut: FOSTRA tillstyrker förslaget.

5.

Plan för EU-finansiering
Agneta Hånell Plamboeck

Umu:s EU-strategi håller på att revideras. Dialog har förts med
fakulteterna och med lärarhögskolan. Målet är att öka
finansieringen från EU:s ramprogram. För att främja det behöver
FOS vägledning i hur stödet till forskningarna kan förbättras. En
ny version med synliga ändringar ska skickas till fakulteterna via
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kanslicheferna och till FOSTRA via Johanna Blomström. En
diskussion planeras på nästa möte i FOSTRA den 26 oktober.
6.

Strategiska diskussioner
Katrine Riklund, Dieter Müller
•
•
•

Insatser, delbeslut 2
Profilområden
Uppföljning strategidag

Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning är en femårig
satsning för åren 2021-2025. Satsningen omfattar totalt 315
mnkr och fördelas genom två delbeslut av rektor. Den 18 maj
fattades det första beslutet. Det andra beslutet omfattar 2 13
mnkr och är planerat till den 7 september. Förslagen samverkas i
CSG. Förslag på medelsfördelning per fakultet/motsvarande och
per verksamhet och område presenterades.
Diskussion: Föreslagen fördelning diskuterades. Om beslutade
medel inte används kan rektorn omfördela medlen. Målet är att
arbeta mer proaktivt framöver för att stärka forskning och
utbildning.
Satsningarna på profilområden kommer ske i långsammare takt
än den ursprungliga planen. Någon mer information har inte gått
ut sedan lärosätena responderat på forskningsfinansiärernas
förslag. Umu kommer att arbeta proaktivt. Tidigare vice rektor
Marianne Sommarin ska samordna arbetet som ska grundas på
vetenskaplig kvalitet. Resultatet ska dels användas till den
kommande processen med profilområden via regeringskansliet
och dels användas i det strategiska arbetet vid Umu i syfte att
stärka forskning och utbildning. Prorektor och vice rektor för
forskning kommer att ha en viktig roll, liksom FOSTRA. Arbetet
ska även ske i nära samarbete med fakulteterna och
lärarhögskolan.
Diskussion: Extra möten kan komma att behövas inom FOSTRA
och en subgrupp bör tillsättas. Ledamöter uppmanas att
identifiera passande medarbetare till arbetet. Forskare som sitter
med i beredningsgrupper i olika råd kan vara en resurs. Mer
information kommer när instruktion och uppdrag blir tydligare.
På strategidagen den 23 juni diskuterades profilområden,
insatser och infrastruktur, mm.
Diskussion: Det behövs mer tid för strategiska diskussioner inom
FOSTRA. Detta kan ske med fler möten och att det avsätts mer
tid för diskussion på de ordinarie mötena. Mötet i december
kommer att vara förlängt. Förslag finns på ett internat i januari.
Målsättningen är att avsätta halva mötestiden till strategiska
frågor.

7.

Information (universitetsledningen
samt fakulteter/lärarhögskolan)

Alla fakulteter byter helt eller delvis fakultetsnämnd. Fakulteterna
har även tagit fram förslag på elektorer till forskningsråden, samt
arbetar vidare med Umu:s projekt om kvalitetssystem för
forskning. Det planeras att 1 januari 2022 starta ett AI centrum
vid Umu. Lärarhögskolan arbetar med att bibliometriskt följa
forskningsmedel. Regeringsuppdraget ULF om praktiknära
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forskning håller på att konsolideras. FOS har en del
personalförändringar. Marie Holmgren har tagit över stora delar
av Kristoffer Lindells arbetsuppgifter. Adjungerad till FOSTRA är
dock Agneta Hånell Plamboeck. Aktuellt vid FOS är att stödja
forskarna med ERC bidrag.
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