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REFERAT
1. Godkendelse
Godkendt
af dagsorden
2. Behandling/
Orientering
Stillingsopslag og processer ifm. disse
50 min

FU ville gerne vide, hvad vi skal gøre fremover med hensyn til høring af sådanne
stillingsopslag (jf. udsendelse 6/4-2017), og i sammenhæng med rekrutteringsplan og
strategi. Dette var af CLA foreslået hovedpunkt på mødet d.d.
KLI præsenterede processerne vedr. rekrutteringsplan og de med efterfølgende
diskussion.
Der blev uddelt bilag:
- Detaljeret overblik af ansættelsesproces og ekspeditionstider
- Håndtering af ansættelser ved stillingsopslag, ST
- Oversigt over forventet rekruttering (Stilling # 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/2017)
Ansættelses- og bedømmelsesudvalg vedr. disse stillinger kommer til høring i FU
Senere på året kommer der en ny runde med de næste stillingsopslag (2018-), som FU
kan se, når den er færdig i Institutledelsen.

3. Drøftelse

OPDATERING SIDEN SIDST fra ST Forskningsudvalg/CLA:
Status for ansøgning ’Danske Fødevarer anno 2040’ (bilag 1)
Hvordan skal vi arbejde videre med det?
Udvalget er enige om, at vi skal gå videre med ansøgningsideen. Og evt. i samarbejde
med andre institutter.
Det kan også være en mulighed at søge AUFF Nova, ift. at udvikle ansøgningsideen.
KLI foreslår, at vi kan tage ideen med på workshop vedr. virksomhedssamarbejde.
AUFF NOVA
Udvalget og Anne har gennemlæst opslaget (bilag 2)
ANH ikke tilstede, så ingen kommentarer p.t. til opslaget.
Punktet drøftes på næste møde
Ansøgninger
Peer review af ansøgninger/hvordan skal vi arrangere det?
Udvalget enige om, at Anne evt. kan koordinere en pulje af reviewere, så hun kan
sende ansøgninger til dem ift. til review af den faglige del.
CLA taler med Anne om, hvordan det kan sættes i system, og planen forelægges
udvalget næste møde.
KLI oplyste, at et seminar med Jan Mousing om innovationsfondsansøgninger er i
støbeskeen.
CLA (28/5-2017): Der er indkaldt til workshop (ved Anne Holdersen) vedr.
Innovationsfond Danmark d. 1/6.

4.

Marie Curie MasterClass/MBJ erfaringer
Det er p.t. i gang, så erfaringer begrænsede. MBJ fortalte om arrangement vedr.
Masterclass. Der deltog 42 master class studerende.

P.v.a. ANIS deltager Laura Webb, og CLa opfordrede til at rundsende
invitationen til hendes foredrag ”What is human happiness?” til hele
instiututtet.
Opfølgning på ANIS deltagelse vedr. ST-Masterclass ved næste møde.
5. Diverse
orientering

Muligheden for at søge sabbaticals hos ST for seniorer.
Udvalgsmedlemmer skal sørge for at nævne det i sektionerne.
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