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Sammanträde med Formas Forskarråd den 5 februari 2020 

Närvarande: 

Ledamöter 

 

Gustafsson, Lena 

Balfors, Berit 

Bastviken, David 

Bjarnegård, Helena 

Hagberg, Lovisa  

Lidskog, Rolf 

Lind, Hans 

Ljung, Karin 

Nordin, Christina 

Olsen, Björn (punkt 1–12) 

Petersson, Ingrid 

 

 

 

ordförande, professor emerita  

professor 

professor 

riksarkitekt 

miljöstrateg 

professor 

professor 

professor 

generaldirektör (Jordbruksverket) 

professor 

generaldirektör (Formas) 

Anmälda förhinder 

Sandström, Camilla 

Söderholm, Patrik 

 

professor 

professor 

  

Övriga  

Gretzer, Emma  

Leth, Karin (punkt 1–5, 11–18) 

Tejme, Elisabeth 

van Schaik Dernfalk, Johanna 

 

chef för avdelningen för samhällsbyggande 

förvaltningschef 

stabshandläggare, sekreterare Forskarrådet 

chef för avdelningen för areella näringar 

 

§ Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Godkännande av dagordningen 

 

Dagordningen godkändes.  

 

2 Protokoll från Forskarrådets sammanträde 

den 20 november 2019 och per capsulam-

beslut den 5 december 2019 godkändes 

Till handlingarna. 

   

3 Översikt dagens möte 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

   

 Informations- och diskussionsärenden  

   

4 Aktuellt från Formas 

Föredragande: Emma Gretzer, Katarina 

Nordqvist och Karin Leth 

 

Regleringsbrevet från Näringsdepartementet är 

inte anpassat efter instruktionsändring om 

finansiering av innovationsverksamhet och det ska 

tas upp med departementet. 

 Beslutsärende  

   

5 Ekonomiskt utfall och budget 

Föredragande: Karin Leth 

Forskarrådet beslutade: 

• att fastställa uppdaterad budget för 2020 

enligt bilaga 1 

• fastställa prognosen för 2021–2023 som 

planeringsunderlag enligt bilaga 1 

Då beslut om budget för livsmedelsprogrammet 

(punkt 11) påverkar den totala budgeten, togs 

beslut för punkt 5 efter punkt 11.  
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 Informations- och diskussionsärenden  

   

6 Workshop Årliga öppna-analys 

Föredragande: Björn Wallsten och Åsa 

Frisk 

Förslag från Forskarrådet för framtida utveckling 

av den årliga öppna utlysningen togs emot av 

Formas kansli för det fortsatta arbetet. 

   

 Beslutsärenden  

   

7 Fördelning av medel i utlysning inom 

Belmont Forum Oceans 

Föredragande: Conny Rolén 

Forskarrådet beslutade: 

• att bevilja medel till de föreslagna 

projekten enligt bilaga 2, motsvarande en 

summa som för Formas del uppgår till 

15 507 506 kronor.  

• att punkten förklaras omedelbart justerad 

 

Ledamoten Berit Balfors anmälde jäv på denna 

punkt och deltog inte i beslutet. 

   

8 Nordisk utlysning inom akvakultur – 

beslut om medverkan 

Föredragande: Britta Fängström 

Forskarrådet beslutade: 

• att Formas går in som aktiv partner i den 

gemensamma nordiska utlysningen inom 

hållbar akvakultur 

• att Formas avsätter upp till 

10 500 000 kronor till utlysningen under 

åren 2021–2024 

   

9 Årliga öppna – beslut om utlysning 2020 

Föredragande: Alexandra Jeremiasson och 

Åsa Frisk 

Forskarrådet beslutade: 

• att genomföra en årlig öppen utlysning, 

• att utlysningen ska bestå av två 

delutlysningar:  

o forskningsprojekt,  

o forskningsprojekt till forskare 

tidigt i karriären,  

• att medel till respektive delutlysning 

avsätts från budgeten proportionellt till 

det sammantagna söktrycket för 

respektive delutlysning, 

• att varje sökande (projektledare) endast 

får komma in med en ansökan till någon 

av delutlysningarna, 

• att varje sökande (projektledare) kan ha 

maximalt ett löpande projekt åt gången 

från någon av Formas årliga öppna 

utlysningar, 

• att projektansökningar i årliga öppna 

utlysningen får söka upp till högst 

1 000 000 kronor per år i genomsnitt över 

projektets totala antal år. 

   

10 Mobilitet – beslut om utlysningar 2020 

Föredragande: Lisa Granelli 

Forskarrådet beslutade: 

• att genomföra utlysningar för 

mobilitetsstöd 2020 

   



 
FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 75 
NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum 
 2020-02-05 

 

 

11 Nationella forskningsprogrammet för 

livsmedel – beslut om utlysningar 2020 

Föredragande: Johanna van Schaik 

Dernfalk 

Forskarrådet beslutade: 

• att genomföra nya satsningar inom 

nationella livsmedelsprogrammet för 

162 000 000 kronor under åren 2020 – 

2023 

• att medlen ska användas för utlysning för 

långsiktiga forsknings- och 

innovationsprojekt, kunskapsöversikter 

och finansiering av internationella 

utlysningar inom livsmedelsområdet 

• att Forskarrådet beslutar per capsulam att 

genomföra utlysningarna i början på mars 

   

12 Akututlysning – beslut om utvärdering 

och översyn 

Föredragande: Johanna van Schaik 

Dernfalk 

Forskarrådet beslutade: 

• att hålla akututlysningen stängd under 

våren 2020 

• att Formas akututlysning utvärderas under 

våren 2020  

• att utvärderingen genomförs internt på 

Formas och resultat återkopplas till 

Forskarrådet på mötet den 17 juni 2020 

   

 Informations- och diskussionsärenden  

   

13 Internationell uppdatering 

Föredragande: Britta Fängström 

 

   

14 Arbetet med delegationsordning och 

årshjul 

Föredragande: Kajsa Ljung 

 

   

15 Arbetet med Öppen vetenskap och Plan S 

Föredragande: Victor Hylén 

 

   

16 Studiebesök 23–24 september 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

   

17 Återkoppling tidigare Forskarråd 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

   

18 Anmälningar 

Föredragande: Emma Gretzer 

 

 

Vid protokollet 

 

 Justeras 

Elisabeth Tejme 

 

 Lena Gustafsson 


