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Extra sammanträde med Formas Forskarråd den 9 maj 2018 

Deltagare via Skype och telefon: 
 
Ledamöter 
Gustafsson, Lena 
Hagentoft, Carl-Eric 
Hagberg, Lovisa 
Helander, Carl-Anders 
Petersson, Ingrid 
Rengefors, Karin 
Stenseke, Marie 
Söderholm, Patrik 
von Schmalensee, Monica 
Wennergren, Uno  
 

 
 
 
ordförande, professor emerita  
professor 
miljöstrateg 
agronomie doktor 
generaldirektör 
professor 
professor 
professor 
arkitekt SAR/MSA (från punkt 4) 
vice ordförande, professor 
 

Anmälda förhinder 
Hakkarainen, Minna 
Jöborn, Anna 
Ljung, Karin 
 

 
avdelningschef 
professor 
professor 
 

Personalföreträdare 
Rolén, Conny 
Tumpane, John 

 
SACO 
ST 

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

 
chef för kommunikationsavdelningen 
chef för avdelningen för samhällsbyggande 
chef för förvaltningsavdelningen 
chefsjurist 
huvudsekreterare 
chef för avdelningen för areella näringar 
stabshandläggare, sekreterare Forskarrådet 
 

§ Ärende Beslut/Åtgärd 
1 Godkännande av dagordningen 

 
Dagordningen godkändes.  
 

 Inledning  
   
2 Översikt budget  
   
 Beslutsärenden  
   
3 Konferenser och workshops 2018vt Forskarrådet beslutade att utlysningen för Konferenser 

och workshops, med en budget på 2 miljoner kronor för 
2018–2019, ska genomföras. 

   
4 Formas stora 

kommunikationsutlysning 
Forskarrådet beslutade att Formas stora 
kommunikationsutlysning, med en budget på totalt 15 
miljoner för 2018–2020, ska genomföras.  
 

5 ERA-Net ForestValue - utökad 
budget 

Forskarrådet beslutade att öka den avsatta budgeten för 
ERA-Net ForestValue med 5 miljoner kronor per år för 
åren 2018–2020. Formas totala budget blir då 25 
miljoner kronor. 
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6 ERA-Net Biodiversas Cofund-

utlysning tillsammans med Belmont 
Forum - utökad budget 

Forskarrådet beslutade att öka den avsatta budgeten för 
ERA-Net Biodiversas Cofund tillsammans med Belmont 
Forum med 7 miljoner kronor per år för åren 2018–
2020. 

   
7 Museerna och hållbarhetsmålen - en 

satsning på 
forskningskommunikation inom 
Formas områden 

Forskarrådet beslutade att utlysningen om Museerna och 
hållbarhetsmålen med en budget på 10 miljoner kronor 
för 2018 ska genomföras.  

   
8 Utlysning besöksnäring Forskarrådet beslutade att utlysningen inom området en 

hållbart växande turism och besöksnäring ska 
genomföras. Forskarrådet beslutade även att projekten 
kan vara 4-åriga. Den totala budgeten är 60 miljoner 
kronor. 

   
9 Planeringsbidrag för nya perspektiv 

på de globala hållbarhetsmålen 
Forskarrådet beslutade att utlysningen Planeringsbidrag 
för nya perspektiv på de globala hållbarhetsmålen ska 
genomföras med en budget på 30 miljoner kronor. 
Forskarrådet beslutade även att ”nya perspektiv” ska 
ändras till ”breda perspektiv”. 

   
10 Proof-of-Concept 2018 Forskarrådet beslutade att utlysningen Proof-of-Concept 

2018 ska genomföras med en budget på 15 miljoner 
kronor. 

   
11 Förstärka utlysning inom hållbart 

samhällsbyggande 
Forskarrådet beslutade att öka den avsatta budgeten för 
den pågående utlysningen ”Synteser och 
forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande” 
med 10 miljoner kronor per år för åren 2018–2020. 
Formas totala budget blir då 115 miljoner kronor. 

   
12 Giftfri miljö - utlysning 2018 Forskarrådet beslutade att utlysningen Giftfri miljö 2018 

ska genomföras med en budget på 120 miljoner kronor 
för åren 2018-2021. 

   
13 Medverkan i pågående transnationell 

utlysning inom JPI AMR 
Forskarrådet beslutade att bevilja medverkan i den 
pågående transnationella utlysningen inom JPI AMR 
med en budget om upp till nio miljoner kronor över tre 
år. 

   
Vid protokollet 

 

 Justeras 

Elisabeth Tejme 

 

 Lena Gustafsson 


