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Närvarande:
Aarne Ranta (AR)
Bengt Nordström (BN)
Dimitrios Kokkinakis (DK)
Lars Borin (LB)
Robin Cooper (RC)
Staffan Larsson (SL)

Frånvarande:
Torbjörn Lager

1§ Val av mötesordförande: Till ordförande utses Lars Borin
Val av sekreterare: Till sekreterare utses Dimitrios Kokkinakis
Val av justeringsperson: Till justeringsperson utses Staffan Larsson

2§ Fastställning av CLT-ledningsgruppmötesformalia:
Diskussionsunderlaget baserades på LB:s dokument: "arbetsuppgifter-091007.odt"
Övergripande målen: konstituera permanentgruppen

få igång verksamheten
rekrytera personal
fördela arbetsuppgifter
anordna tre interimistiska ledningsgruppmöten under hösten

3§ Fastställning av projektplaneringsformalia:
LB: CLT:s vetenskapliga råd är ytterst ansvarig för forskning och rangordnar

projektförslagen från CLT-medlemmarna
RC: önskemål om att varje projekt sträcker sig över minst två "labb" men det kan

vara svårt att implementera
Projektplaner görs av labben och granskas och följs upp av gruppen
Postdok-anställningar utlyses först och bestäms i efterhand om lämpliga

institutionsplaceringarna

4§ Arbetsplan för hösten
Antal möten: tre; mötesdatum för möte nr 2: tisdag, 20091103, kl. 09.00-11.00,

mötesdatum för nästa möte nr 3 bestäms senare
Kickoff-mötet tisdag, 20091110, plats meddelas senare - presentation av labben och

tillfälle att "skriva upp sig" som tillhörande till ett eller flera labb

Anställningar: Tillfälliga tjänster kan tillsättas omgående

LB diskuterar med Christer Flodin om processen angående projektsamordnarens
utlysning



Projektsamordnarens uppgifter finns beskrivna i diskussionsförslaget:
"samordnarkvalifikationer-091007.odt"

med tillägg att i samordnares uppgifter ska ingå:
ansvar för kallelse till seminarier
ansvar för uppföljning av kvalitetsindikatorer
ansvar för att hålla koll på projektutlysningar
ansvar för att den utåtriktade forskningsinformationen är aktuell och

uppdaterad (t.ex. webbsidor)
I utlysningen ska också tilläggas att det är krav på mycket goda kunskaper i svenska

och engelska, både i tal och i skrift
LB formulerar utlysningstexten

Forskningsingenjörstjänsterna utlyses på liknande sätt
Forskningsingenjörstjänsterna bör täcka labbens olika behov
Alla labb skriver om sina krav och behov till forskningsingenjörstjänster
AR och BN föreslog att Thomas Hallgren kan provanställas 80% i sex månader

fr.o.m. 091001 av grammatiklabbet (behöver inte utlysning)
RC föreslog att Robert Andersson provanställs 20% i sex månader fr.o.m. 091101

av dialoglabbet
SL föreslog att Alexander Berman provanställs 20% i sex månader fr.o.m. 091101

av dialoglabbet
Den ordinarie ledningsgruppen kommer att ta ställning innan provanställningarnas

tid löper ut om fortsatt anställning
Forskaranställningar remitteras till varje labb att komma med förslag till

arbetsbeskrivning så att tillfälliga 6-månadersanställningar kan tillsättas
Förslag kommer att diskuteras i samband med det nästa interimistiska mötet

(20091103)

5§ CLT som centrumbildning: Gruppen godkänner planerna om att anhålla om
centrumbildning

6§ Nytt förslag till webbgränssnitt diskuteras med LB och O. Olsson; bl.a. länk till
demo och mjukvara; tillägg av ett separat spalt med seminarier

CLT-expansion på översta delen av sidan

7§ E-brev från Jens Allwood (JA)
Icke-FLOV medlemmar föreslås kalla till ett möte med Jan Lif för att få en bättre

uppfattning om situationen rörande JA

8§ Inga övriga frågor

Vid protokollet
Dimitrios Kokkinakis
Justeras:
Staffan Larsson


