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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  

fakulteten forskningsberedning 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdag  

2022-03-03 

TEKNAT 2021/145 

Tid: Torsdag 3 mars 2022, kl.13.15 

Plats Brunörten Segerstedthuset eller via Zoom

Närvarande ledamöter 

Anna Qvarnström professor, prodekan för forskning, ordförande 

Paul Barklem professor, institutionen för fysik och astronomi 

Ulf Jansson professor, institutionen för kemi-Ångström 

Maria Selmer professor, institutionen för cell- och molekylärbiologi 

David Black-Schaffer (på zoom) professor, institutionen för informationsteknologi 

Alexandra Ulander studentrepresentant 

Andreas Strömbergsson professor, institutionen för matematik 

Jörgen Olsson professor, ordf i forskarutbildningsnämnden 

Anna Rutgersson professor, institutionen för geovetenskaper 

Peter Svedlindh professor, institutionen för teknikvetenskaper 

 

Frånvarande ledamöter

Viktor Djurberg doktorandrepresentant 

Jana Rieger doktorandrepresentant 

 

Övriga ledamöter

Johan Tysk vicerektor, t.o.m. inledningen av punkt 3 

Carolina Rydin forskningssekreterare, fakultetskansliet 

Anna Sjölander controller, fakultetskansliet 

Ylva Bäcklund fakultetskansliet, enhetschef forskningsstöd 

 

§ 1 Justeringsperson 

Beslut: Maria Selmer 
 

Föredragande:  

Prodekan för forskning 

§ 2 Arbetsordning och forskningsberedningens uppdrag 

Vicerektor påminde om fakultetens arbetsordning och vikten av en 

god kommunikation mellan fakultetsnämnden och beredningen. 

Beredningens uppdrag är att bereda beslut i fakultetsnämnden och 

eventuellt andra uppdrag som kommer från nämnden. Beredningen 

har att bereda den del av fakultetens forskningsbudget som härrör 

från basanslaget. Även andra uppdrag som t.ex, nomineringar och 

  

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 

vicerektor 
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prioriteringar av ansökningar som rör externfinansiering tillhör 

beredningens arbetsuppgifter. 

 

§ 3 Institutionsresursen 

 

Vicerektor gav fakultetsledningens syn på institutionsresursen: 

• hela institutionsresursen disponeras fritt och ska ge institutionen 

möjlighet att besluta om egna strategiska satsningar 

• institutionen beslutar om hur medlen ska fördelas internt 

 

Vicerektor förtydligade forskningsberedningens pågående uppdrag: 

• modellen för fördelning av institutionsresursen ska om möjligt 

förenklas 

• ingen omfördelning skall ske mellan institutionerna 

 

Fortsatt diskussion om beräkningsmodellen för 

institutionsresursen i syfte att förenkla modellen och öka 

institutionernas strategiska rådighet, med minsta möjliga 

omfördelning mellan institutionerna. 

Anna Sjölander fick i uppdrag att återkomma nästa möte med ett 

skarpt förslag i enlighet med fakultetsledningens punkter och 

beredningens diskussion som kan lyftas till fakultetsnämnden. 

 

  

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 

vicerektor 

 

§ 4 Meddelanden 

Kommande sammanträden: 

7 april 13.15-16.30, Eken Segerstedthuset 

12 maj 13.15-16.30, Brunörten Segerstedthuset, OBS! Ny lokal 

25 maj 13.15-16.30, Eken Segerstedthuset 

16 juni 13.15-16.30, Eken Segerstedthuset  

 

  

Föredragande: 

 Prodekan för forskning, 

vicerektor, 

 

§ 5 Övriga frågor 

 

  

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

§ 6 Sammanträdets avslutning 

 

  

Föredragande: 

 Prodekan för forskning 

 

Vid protokollet 

 Ett signerat protokoll finns i diariet TEKNAT 2021/145 

Ylva Bäcklund 
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Justeras

  

 Anna Qvarnström 

  

Maria Selmer 
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