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Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten samverkansberedning

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-04-23

TEKNAT 2020/181

Tid: Fredagen den 23 april, 2021, kl 13.15-14.30
Plats Zoom

Närvarande ledamöter
Lina Mtwana Nordlund, geovetenskapliga sektionen
Máté Erdélyi, kemiska sektionen
Jonas Fransson, fysiska sektionen
Jordi-Lluís Figueras, matematiska institutionen
Marcus Lindahl, prodekan samverkan, ordförande
Karin Thomas, tekniska sektionen
Ida-Maria Sintorn, institutionen för informationsteknologi
Jana Grüttner, doktorandrepresentant
Joëlle Rüegg, biologiska sektionen
Erik Asplund, extern ledamot

Adjungerade
Mikael Jonsson Upptech

Frånvarande ledamöter
Ernesto Gutiérrez UU samverkan
Casper Fredriksson de Rond studentrepresentant
Greger Thornell utbildningsberedningens representant
Peter Svedlindh forskningsberedningens representant

Övriga närvarande
Johanna Lundmark, sekreterare, kansliet för teknik och naturvetenskap

Ärende-
nummer Ärende Föredragande

§ 1 Justeringsperson
Beslut: Jonas Fransson

Föredragande:
Prodekan för samverkan

§ 2 Adjungering
Beslut: att adjungera Mikael Jonsson med närvaro och yttranderätt

Föredragande:

Prodekan för samverkan

§ 3 VP 2022: Centrumbildningars äskanden TEKNAT 2021/10
Föredragande:



 2 (2)

Ärende-
nummer Ärende Föredragande

Samverkanberedningen har fått möjlighet att yttra sig över
centrumbildningars äskanden. Beredningen har tittat specifikt
på samverkansdimensionen i äskanden.

Beslut:
- att föreslå forskningsberedningen att väga in i sina

bedömningar:
o Biologisk mångfald har stor potential ur

samverkanssynpunkt men centrumet kan behöva
inkludera fler verksamheter inom universitetet.

o Blått centrum/AR är viktigt ur samverkanssynpunkt,
men har finansierats av Teknat. De är svårt att
separera de två ansökningarna. Man kan också
tänka sig finansiering av Blått centrum från Rektor.

o Andra som är prioriterade ur ett
samverkansperspektiv är: WoMHer,
Diabetescentrum samt centrum för
neutronspridning.

- En fråga som diskuterades av beredningen som
forskningsberedningen får ta ställning till är hur länge är
det tänkt att fakulteten ska finansiera denna typ av
verksamhet?

 Prodekan för samverkan

§ 4 Övriga frågor
Inga övriga frågor

Vid protokollet

Johanna Lundmark

Justeras

 Marcus Lindahl Jonas Fransson
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