
 

SBU – Tema GEO telefonmöte 8, 130614 

Närvarande    Frånvarande 
Claes Alén (CA) 

Maria Ask (MA) 
Peter Ulriksen (PU) 

Stefan Larsson (SL) 
Sven Knutsson (SK) 
 
 

1. Föregående aktionspunkter 

Kvarvarande handlingspunkter, föregående möte: 
1B.  Handlingsplan för doktorandutbildningen, se nedan 
1B.  PU förbereder ett förslag på presentation av personal på SBUs hemsida. PU behöver få information från 

SL 
5. PU är ombedd att undersöka forskningslandskapet för Tema geo. Aktion kan vi påverka 

utlysningsformerna??? 
 

2. Utbildning 

A, Grundutbildningen (10:00-10:15) 

Gällande distansstudenter:  

Vänta till nästa möte 
Fråga för Högskolekonf? 21-22/8 

B, Doktorandutbildningen (10:15-10:30) 

Gällande SKs inspel till doktorandutbildningen:  SK, Måttlig respons.  

Aktion: Rannsaka verksamheten, fundera vidare på detta. Förhålla sig.  

2. Forskning 

A, Pågående projekt 

B, Nya utlysningar 

FORMAS: Inbjudan att komma in med förslag till riktade satsningar inom Formas 
ansvarsområden Sista ansökningsdatum: 2013-08-20 Beslutsdatum: Preliminärt 2014-06-20  

‒ Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom 
områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.  

‒ Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets 
ansvarsområden.  

‒ Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.  
‒ Drygt hälften av Formas forskningsmedel fördelas inom en så kallad öppen utlysning, där de 

sökande kan adressera frågor inom Formas alla ansvarsområden.  
‒ Den andra knappa hälften fördelas genom olika typer av riktade satsningar.  
‒ Vissa beslutas av regeringen, andra beslutas av Formas forskarråd.  
‒ Förslag inför 2015 Formas önskar nu att få in förslag till riktade satsningar inför 2015.  
‒ Inkomna förslag kommer att diskuteras och prioriteras i Formas forskarråd.  
‒ Om behov finns, kommer utvärderingar och analyser göras inom ett begränsat antal av de 

föreslagna områdena.  
‒ Forskarrådet beslutar i juni 2014 om vilka områden som ska prioriteras och vilka utlysningar som 

ska genomföras hösten 2015.  
‒ Förslagen ska innehålla bl a beskrivning av forskningsområdet inklusive de mest centrala 

forskningsfrågorna, redogörelse för forskningsområdets status i Sverige, argumentation för varför 
denna utlysning ska genomföras inklusive beskrivning av potentiell samhällsnytta, förslag på typ av 
utlysning (forskningsprojekt, stark forskningsmiljö, unga forskare, etc) och omfattning på 
finansiering samt eventuellt krav på samfinansiering.  



‒ Förslagen ska ha inkommit till Formas via ett speciellt formulär 
http://www.bwz.se/FORMAS/b.aspx?vi=12&vid=61&ucrc=19B8817A senast 20130820.  

‒ Frågor skickas till registrator@formas.se  
‒ Vi ser fram emot din medverkan!Anna LedinHuvudsekreterare 

 

MA: Jag kommer att jobba för att riktade satsningar skall gå till Förvarsfrågor av farligt avfall. Har haft 
initiala diskussioner med Raymond Munier, SKB och Björn Öhlander, LTU. Det pågår utbyggnad av 
förvaring av farligt avfall (som inte bryts ned med tiden), tex tungmetaller, dioxiner. Hanteringen av 
dessa avfall faller inte under samma kontroll som använt kärnbränsle trots dess potentiella miljörisk. 
Kanske även CO2 lagringsfrågor kan inkluderas här. Ni är mycket välkomna att vara med.  
Är även intresserad att höra om ni har tankar på annan viktig fråga. 
 
4. Andra Nyheter 

Högskolekonferensen 

- Anmälningar.  
- Programmet Kommunikations- och organisationsfrågor 

o Framtidsplaner 
o Gruppens egna frågor 

Mina kommentarer & undringar här:  
‒ Idag är sista anmälningsdagen. Vänligen anmäl er och please meddela mig om ni avser att 

åka – och om andra från er avdelning/universitet planerar att delta. 
‒ I programmet finns tid för arbete inom temagrupperna. Här behöver jag input från er 
‒ Framtidsplaner:  

o Vill vi göra stormöte när hela Tema GEO forskarna träffas och berättar om 
verksamheten under 2014?  

o I samband med detta kunde vi skapa presentationen av oss själva på SBUs hemsida?   
o På senaste mötet med det externa rådet frågade Lars Tullborg om vi vet vad 

branschen behöver. Vet vi inom GEO vad byggbranschen behöver? Skall vi försöka 
göra en kartläggning (kanske tom en gemensam SBUF / BeFo ansökan i september)? 

‒ Jag behöver input från er. Vänligen återkoppla innan midsommar.  
 
 
5. Övriga frågor 

Vill vi fortsätta med månadsmötena?  
Om så är fallet:  
Vad kan förbättras?  
Passar tiden? Dvs mitt i månaden, en fredag, kl 10 
Förslag på datum under kommande läsår:  130920; 131018; 131115; 131220 (alt 131213 - lucia); 
140117; 140214; 140314; 140425 (140418 är långfredag); 140516; 140613  
Jag behöver input från er. Vänligen återkoppla innan midsommar.  
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