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Sammanträde med Vetenskapliga rådet 
Tid:  2020‐05‐26 kl. 13:15 – 15:00 

Plats:  Digitalt möte via Zoom 

Närvarande: Albert Westergren, prof., fo.chef, ordförande 
Fanny Sundquist, sekreterare 
Cecilia Fagerström, prof., Linnéuniversitetet  
Elisabet Rothenberg, bitr.prof., extern ledamot  
Jimmy Jensen, prof., extern ledamot 
Maria Haak, prof., bitr. fo.chef 
Petra Lilja Andersson, bitr.prof., intern ledamot 
Peter Hagell, prof., intern ledamot  

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet. 

§ 1. Justeringsperson 
Elisabet Rothenberg utses att, tillsammans med ordförande, 
justera dagens protokoll.  

§ 2. Dagordning  
Dagordningen godkänns utan tillägg under punkten övrigt.  

§ 3. Föregående mötesprotokoll 
Ordförande redogör för protokollet från föregående 
sammanträde.   

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 4. Slutrapportering ”Främja hälsosam livsstil hos barn med 
övervikt och fetma” 
Deklaration av samarbete eller annan relation 
Ingen av ledamöterna redovisar något samarbete som anses 
påverka diskussionen. 

Diskussion och förslag till beslut 
Projektets progress har varit tillfredsställande. Slutrapporten 
godkänns och läggs till handlingarna.  



§ 5.

Albert Westergren 
Ordförande  

Formalia kring granskningarna av projekt och/eller 
licentiattjänst 
Ordförande återkopplar till förgående sammanträde 
och diskussion om genomförande av nästkommande möte 
då rådet ska fatta beslut angående steg 2‐
ansökningar samt licentiatansökningar. Ordförande har 
sammanställt ett utkast till formalia att förhålla sig till inför 
nästkommande möte baserat på rådets diskussioner samt med 
vicerektor Anna‐Karin Edberg.  

Steg 1. Först kommer steg 2‐ansökningarna att 
bedömas. Ordförande och Jimmy Jensen varvar 
ordförandeskapet vid denna punkt, med hänsyn taget till jäv. 
Syftet är att bedöma projektens vetenskapliga kvalitet för att 
få tilldelning av tid/medel från forskningsplattformen samt 
att ha en principdiskussion kring omfattningen av de sökta 
medlen.  

Steg 2. I andra steget kommer licentiatansökningarna 
att bedömas. Denna punkt är Jimmy Jensen ordförande för. 
Endast projekt som har blivit godkända i första steget 
kommer att bedömas. En rangordning kommer att ske av 
de som bedöms hålla kvaliteten för en licentiattjänst. 
Eftersom ansökan om projekt inkluderat två 
doktorandtjänster utlysts parallellt inom fakulteten för 
hälsovetenskap kommer beslut om vilket/vilka projekt som 
tilldelas licentiattjänst från forskningsplattformen tas senare, i 
samråd mellan bl.a. studierektor för forskarutbildningen och 
vicerektor för forskning. 

Ordförande avslutar mötet och tackar för dagens goda insatser. 

Nästa sammanträde äger rum 2020‐06‐15 kl. 14:00 – 17:00.                                                                   

Elisabeth Rothenberg (digital signering)

Elisabet Rothenberg  
Justeras
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