FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA
NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE

PROTOKOLL NR 67
Sammanträdesdatum
2019-02-07

Sammanträde med Forskarrådet vid Formas den 7 februari 2019
Närvarande:
Ledamöter
Gustafsson, Lena
Balfors, Berit
Bastviken, David
Helander, Carl-Anders
Jöborn, Anna (punkt 6, 8–14, 16–21 på telefon)
Ljung, Karin
Olsen, Björn
Petersson, Ingrid
Sandström, Camilla

ordförande, professor emerita
professor
professor
agronomie doktor
avdelningschef
professor
professor
generaldirektör
professor

Anmälda förhinder
Hagberg, Lovisa
Lidskog, Rolf
von Schmalensee, Monica
Söderholm, Patrik

miljöstrateg
professor
arkitekt SAR/MSA
professor

Personalföreträdare
Rolén, Conny

SACO

Övriga
Blomberg, Elisabet
Gretzer, Emma
Leth, Karin
Ljung, Kajsa
van Schaik Dernfalk, Johanna
Tejme, Elisabeth
Tumpane, John

chef för kommunikationsavdelningen
chef för avdelningen för samhällsbyggande
chef för förvaltningsavdelningen
jurist
chef för avdelningen för areella näringar
stabshandläggare, sekreterare Forskarrådet
chef för avdelningen för miljö

§

Ärende

Beslut/Åtgärd

1

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

2

Protokoll från Forskarrådets sammanträde
den 26 september 2018

Till handlingarna.

3

Översikt dagens möte
Föredragande: Emma Gretzer
Beslutsärenden

4

Val av vice ordförande
Föredragande: Lena Gustafsson

Forskarrådet beslutade:
•

att bordlägga val av ordförande till
forskarrådets sammanträde den 10 april
2019 och att till dess utgör endast
ordförande Lena Gustafsson och
generaldirektör Ingrid Petersson Formas
arbetsutskott.

FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA
NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE

5

Budget 2019
Föredragande: Karin Leth

PROTOKOLL NR 67
Sammanträdesdatum
2019-02-07
Forskarrådet beslutade:
•
•

6

Fördelning av medel till projekt efter
utlysningen Extremväders konsekvenser
på människor, samhällen och natur:
värmeböljor, torka och skogsbränder
Föredragande: Åsa Frisk och Björn
Wallsten

att fastställa budgeten för 2019 och att för
2020–2022 fastställa budgeten som
planeringsunderlag enligt bilaga 1
att delegera till generaldirektören att göra
justeringar i konsekvens med förändringar
i regleringsbrev.

Forskarrådet beslutade:
•

•
•

att utöka budget för utlysning inom
Extremväders konsekvenser på
människor, samhälle och natur:
värmeböljor, torka och skogsbränder till
50 413 762 kronor
att delegera till generaldirektören att
besluta om beviljning av nästkommande
projekt på reservlista
att punkten förklaras omedelbart justerad

Beslut om att fördela medel efter utlysning
delades upp på tre beslut p g a jäv.
Forskarrådet beslutade:
•

att fördela medel efter utlysning inom
samma utlysning enligt bilaga 2 sid 1–8

Ledamöterna Camilla Sandström och David
Bastviken anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
Forskarrådet beslutade:
•

att fördela medel efter utlysning inom
samma utlysning enligt bilaga 2 sid 9–15

Ledamoten Camilla Sandström anmälde jäv och
deltog inte i beslutet.
Forskarrådet beslutade:
•

att fördela medel efter utlysning inom
samma utlysning enligt bilaga 2 sidan 16

Ledamöterna Berit Balfors och Ingrid Petersson
anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
7

Fördelning av medel till projekt efter
utlysning 2 inom trädgårdssatsningen
Föredragande: Johanna van Schaik
Dernfalk

Forskarrådet beslutade:
•
•

att bevilja medel efter utlysning inom
trädgårdsforskning till tre
forskningsprojekt enligt bilaga 3
att beslutet förklaras omedelbart justerat
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Fördelning av medel till projekt efter
utlysningen Towards a Sustainable Earth
(TaSE)
Föredragande: Åsa Frisk

Forskarrådet beslutade:

Fördelning av medel till projekt efter
utlysningen Water JPI 2018 – Closing the
Water Cycle Gap
Föredragande: Emma Gretzer

Beslutet delades upp på två beslut p g a jäv.

•
•

att fördela medel efter utlysning inom
TaSE enligt bilaga 4
att beslutet förklaras omedelbart justerat

Forskarrådet beslutade:
•

•

att bevilja medel efter utlysning inom
Water JPI 2018 Joint Call on Closing the
Water Cycle Gap – Sustainable
Management of Water Resources enligt
bilaga 5, sidan 1-2
att punkten förklaras omedelbart justerad.

Ledamoten Berit Balfors anmälde jäv och deltog
inte i beslutet.
Forskarrådet beslutade:
•

•

att bevilja medel efter utlysning inom
Water JPI 2018 Joint Call on Closing the
Water Cycle Gap – Sustainable
Management of Water Resources enligt
bilaga 5, sidan 3-4
att punkten förklaras omedelbart justerad.

Ledamöterna Camilla Sandström och David
Bastviken anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
10

Fördelning av medel till projekt efter
utlysning inom samarbete med Stiftelsen
för internationalisering av högre
utbildning och forskning (STINT) kring
ett mobilitetsprogram med Sydafrika
Föredragande: Susanne Johansson

Forskarrådet beslutade:
•

att bevilja medel efter utlysning inom
samarbete med STINT kring ett
mobilitetsprogram med Sydafrika till två
projekt enligt bilaga 6
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Genomförande av den årliga öppna
utlysningen 2019
Föredragande: Åsa Frisk
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Forskarrådet beslutade:
•
•

•

•
•

•

12

Genomförande av
kommunikationsutlysning
Föredragande: Anna Volckerts

att genomföra den årliga öppna
utlysningen
att medel till respektive delutlysning
avsätts från budgeten proportionellt till
det sammantagna söktrycket för
respektive delutlysning.
att varje sökande (projektledare) kan ha
maximalt ett (1) löpande projekt åt
gången från någon av Formas årliga
öppna utlysningar.
att varje sökande (projektledare) endast
får komma in med en ansökan till någon
av delutlysningarna
att projektansökningar i delutlysningarna
forsknings- och utvecklingsprojekt samt
forsknings- och utvecklingsprojekt till
forskare tidigt i karriären får söka upp till
högst 1 miljon kronor per år i genomsnitt
över projektets totala antal år.
att för mobilitetsstöden kan sökande
endast söka medel för lön till sig själva
samt overheadkostnader och direkta
lokalkostnader i enlighet med den praxis
som gäller vid medelsförvaltaren.

Forskarrådet beslutade:
•

att genomföra
kommunikationsutlysningen

Informations- och diskussionsärenden
13

Översikt av de nationella
forskningsprogrammen
Föredragande Sandro Caruso och Erika
Ax
Beslutsärenden

14

Genomförande av gemensam utlysning
för de tre nationella
forskningsprogrammen
Föredragande: Sandro Caruso

Forskarrådet beslutade:
•
•

att genomföra en gemensam utlysning
mellan Formas tre nationella
forskningsprogram
att finansieringsplanen är som längst två
år, 2019–2020, upp till 7,5 miljoner
kronor per år.
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Genomförande av gästforskarprogram
inom det nationella
forskningsprogrammet om klimat
Föredragande: Sandro Caruso

Forskarrådet beslutade:

Genomförande av utlysning 3 inom det
nationella forskningsprogrammet om
klimat
Föredragande: Karin Perhans

Forskarrådet beslutade:

•

•

att Formas deltar i utlysningar inom
gästforskarprogrammet

att genomföra en ny utlysning inom det
nationella forskningsprogrammet om
klimat enligt föreslagen inriktning och
finansieringsplan

Informations- och diskussionsärenden
16

Formas inspel till forskningspropositionen
2020
Föredragande: Katarina Nordqvist

17

Science Europe’s initiativ och arbete med
finansiering enligt modell Multilateral
Lead Agency
Föredragande: Linda Bergqvist Ampel

18

Plan S
Föredragande: Lissa Nordin och Sofia
Wennberg DiGasper

19

Återkoppling tidigare Forskarråd
Föredragande: Emma Gretzer

20

Aktuellt från Formas
Föredragande: Formas Ledningsgrupp

21

Anmälningar
a) Aktuella utlysningar
b) Beslut fattade efter delegation
c) Godkända rapporteringar av avslutade
projekt
Föredragande: Emma Gretzer

Till handlingarna.

Vid protokollet

Elisabeth Tejme

Justeras

Lena Gustafsson

