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Extramöte i FOSTRA 2021-10-04
Närvarande ledamöter: Katrine Riklund (ordförande), Dieter Müller (vice ordförande), Philip
Buckland, Eva Lindgren, Ove Axner, Anna Arnqvist, Gregory Neely, Erik Steinvall
Övriga närvarande: Anders Sturk Steinwall (handläggare), Johanna Blomström
(handläggare/anteckningar), Matilda Munter (Umeå naturvetar- och teknologkår), Marie
Holmgren (handläggare behovsinventering)
Ärende

Anmärkning

1. Behovsinventering

Behov kopplat till Vetenskapsrådets behovsinventering gällande
forskningsinfrastrukturer har diskuterats på fakulteterna och i rådet för
forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet. Resultatet är att fyra behov
identifierats (Sirene (EIRENE RI), Laserlab Sweden, SciLifeLab National CryoEM facility node, ArchLab). Förslaget är att samtliga skickas in till
Vetenskapsrådet.
Beslut: FOSTRA tillstyrker förslaget att samtliga föreslagna infrastrukturer
skickas in till Vetenskapsrådet.

2. Arbetsgrupp
profilområden

Regeringen har aviserat en satsning på profilområden som utgångspunkt för
fördelning av forskningsmedel. Oavsett när detta kommer att införas har Umu
inlett ett strategiskt arbete med denna utgångspunkt. Marianne Sommarin har
utsetts till samordnare enligt ett rektorsbeslut. Det handlar om att identifiera
områden som håller hög vetenskaplig kvalitet, bland annat. Förslag på metod
och tidplan ska lämnas till rektor senast den 30 oktober. Johanna Blomström
och Anders Sturk Steinwall är handläggare i arbetet. Som universitetsövergripande vetenskapligt stöd ska en arbetsgrupp kopplat till FOSTRA
tillsättas. FOSTRA:s ledamöter har anmodats att nominera minst en man och
en kvinna för uppdraget. Katrine Riklund och Marianne Sommarin har
diskuterat sammansättningen utifrån inkomna nomineringar. De föreslår att
samtliga nominerade ska ingå i arbetsgruppen. Då kan de också vara ersättare
för varandra.
Följande personer har nominerats;
Humanistiska fakulteten: Maria Lindgren Leavenworth, Per Axelsson
Lärarhögskolan: Linda Rönnberg, Per-Olof Erixon
Medicinska fakulteten: Maria Fällman, Jörgen Johansson,
Samhällsvetenskapliga fakulteten: Marie Wiberg, Greg Neely
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Åsa Strand, Thomas Olofsson
Studentrepresentanter/kårernas nomineringar: Erik Steinvall, Vakant
Diskussion: Den medicinska fakulteten har nominerat personer från samma
institution. De nominerade har antingen erfarenhet från Vetenskapsrådets
styrelse där profilområden diskuterats eller sitter med i fakultetens
forskningsstrategiska nämnd. När det gäller att hitta doktorander att nominera
har det varit svårt i samband med pandemin. Den medicinska fakulteten har en
ny doktorandrepresentant i den forskningsstrategiska nämnden som ska
tillfrågas om uppdraget. Fakulteterna och lärarhögskolan redogjorde för vilka
strategier de har för att förankra och föra dialog kring arbetet med
profilområden inom sitt respektive ansvarsområde. Önskemål uppkom om ett
extramöte kring profilområden i anslutning till något kommande FOSTRAmöte.
Beslut: FOSTRA beslutar att samtliga nominerade ska ingå i arbetsgruppen.
Studenterna kan komplettera med en kvinnlig doktorand.
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3. IT-prioritering
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Processen kring prioriteringar inom IT har utvecklats och tydliggjorts i ett
årshjul. Aktuellt nu är att spela in prioriterade behov ur forskningens
perspektiv för år 2023. Planen är att forskare ska kunna få bättre stöd av IT.
För att det ska bli verklighet behöver IT bli mer flexibla, effektiva och
informativa. Förutom årshjulet är ett led i det ökad kommunikation med
FOSTRA.
Diskussion: Arbetet med OrcID har pågått länge. Forskningsdatahantering är
en komplex fråga som behöver brytas ner i olika aktiviteter.
Beslut: Återkoppla till ITS att OrcID bör lanseras snarast.

4. Övrigt

Inom projektet Kvalitetssystem forskning har ett webinarium
genomförts på temat Forskningsutvärdering som verktyg för
kvalitetsutveckling. Webinariet är inspelat och kan nås via projektets hemsida.
Enligt rektorsbeslut om Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning har
det avsatts medel för en konferensserie. Det är aktuellt att börja planera detta.
Ett förslag är att ha profilområden som ett tema.
För att tillmötesgå FOSTRA:s tidigare önskemål om att lägga upp
mötesanteckningarna mer skyndsamt på hemsidan uppmanas ledamöterna att
läsa utkast som läggs upp i Teams och när det blir aktuellt godkänna dem.
FOSTRA:s möte den 26 oktober blir digitalt. Mötet i december blir fysiskt,
medan det är oklart hur det blir med mötet i november.
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