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Förlängning av projektet RQ 20 samt utseende och entledigande
av personer i projektets referensgrupp

Bakgrund
Den 28 februari 2019 beslutade universitetet att ett projekt ftir
universitetsgemensam kvalitetsutvärdering av forskning ska genomföras under
namnet RQ20 (Research Quality Evaluation 2020). Till projektledare utsågs

Freddy Ståhlberg och Mats Benner. Till projektet finns en referensgrupp knuten.

Projektet skulle löpa under tidsperioden 1 februari 2019-30juni2020. Då det
framkommit att mer tid behövs ftir fÌirdigställande och kommunikation av

slutrapporten är förslaget att projektet ftirlängs till den 3 I december 2020. Detta
innebär att även referensgruppens mandat och projektledarnas mandat behöver
ftirlängas. Därutöver ska en av de ingående personerna i referensgruppen, Almut
Kelber (naturvetenskapliga fakulteten), ersättas av Per Persson (naturvetenskapliga
fakulteten) från och med I januari2020.

Beslut
Universitetet beslutar att

-förlänga projektet RQ20 och projektledarna Freddy Ståhlberg och Mats Benners
mandatperiod till och med den 3l december 2020,

- förlänga det administrativa stöd som sektionen ftir forskning, samverkan och
innovation bistår med till projektet till och med den 31 december 2020,

-ftirlänga referensgruppens mandatperiod till och med den 30 september 2020,

- att entlediga Almut Kelber, naturvetenskapliga fakulteten, från referensgruppen
från den 1 januari 2020 samT. att utse Per Persson, naturvetenskapliga fakulteten till
deltagare i gruppen från 1 januari2020.

Referensgruppen för projektet kommer under tidsperioden 1 januari 2020-30
september 2020 dàrmed att bestå av följande personer:
Ylva Hofuander Trulsson, konstnärliga fakulteten
Per Persson, naturvetenskapliga fakulteten
Sven Mattisson, LTH
Titti Mattsson, j uridiska fakulteten
Anna Meeuwisse, samhällsvetenskapli ga fakulteten
Fredrik Sjöholm, Ekonomihögskolan
Sven Strömqvist, humanistiska och teologiska fakulteterna
Gunilla Westergren-Thorsson, medicinska fakulteten

Posfad/,ess Box 117 ,221 00 Lund 8esöksadress Wrangel, Biskopsgalan 5, 223 62 Lund Telefon 046-222 44 90, 072-71 86 325,

E-posl carina.wickberg@rektor. lu. se



I referensgruppen ingår även en studentrepresentant som utses i den ordning som
stadgas av 7 $ studentkårsförordningen (2009:769).

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av stf
ftirvaltningschef Cecilia Billgren, efter hörande av Lunds universitets studentkårer
och av utredare Carina Wickberg.
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