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Möte med Forskningsetiska nämnden  
 
Tid torsdagen 20 augusti, kl. 09.30-12.00 
  
Plats Zoom-mötesrum 
   
Närvarande Fredrik Karlsson, ordförande  
 Anna Cristina Åberg, ledamot 
 David Gray, ledamot 
 Pascal Rebreyend, ledamot  
 Tom Edoff, studentledamot 
 
Övriga  - 
 
Frånvarande Janeth Leksell, vice ordförande 
 
           

§ 1  Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnar mötet och hälsar nye ledamoten David Gray välkommen. David Gray 
ersätter Gull Törnegren som valt att avbryta sitta mandat på egen begäran.  
 
Nämnden är beslutsför.  
 

§ 2 Val av justeringsperson 
Till justeringsperson, att jämte ordförande justera dagens protokoll, utses ledamoten Pascal 
Rebreyend. 
 

§ 3  Förslag till dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 

§ 4  Föregående protokoll  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 
 

§ 5  Information/meddelanden  
• Ledamöter FEN 

Ordförande meddelar några förändringar bland FEN:s ledamöter: 
 
Ordförande meddelar att han kommer att vara tjänstledig för att prova annan tjänst, 
därmed avbryter han sitt uppdrag i FEN från och med 2020-09-01. Ny ledamot inom 
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kompetensområdet etik behöver utses samt en ny ordförande. Akademichefen har 
uppdragits att ta fram förslag på ersättare till kompetensområdet. Viceordförande 
Janeth Leksell kommer att tillfrågas om att vara ordförande för nästa möte. 
Ordförande meddelar att han kommer att finnas tillgänglig för överlämnade när ny 
ordförande är utsedd. 
 
I övrigt meddelas följande förändringar: 
David Gray ersätter Gull Törnegren inom kompetensområdet 
humaniora/samhällsvetenskap. 
 
Pascal Rebreyend och Jerker Westin kommer att byta plats med varandra, Pascal blir 
suppleant och Jerker ordinarie ledamot inom kompetensområdet 
naturvetenskap/teknik. 
 
Vid årsskiftet kommer mandatperioden löpa ut för ledamöterna inom 
kompetensområdena vårdvetenskap/medicinsk vetenskap och naturvetenskap/teknik 
samt suppleanterna inom vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, naturvetenskap/teknik 
och humaniora/samhällsvetenskap. Nämndens sekreterare kommer att skicka ut en 
fråga om hur man ser på fortsatt deltagande till berörda medlemmar. 
 

§ 6 Ansökan, student 
6a Projekt: “SFI-lärares uppfattningar och erfarenheter runt inkludering av SFI-elevers 
erfarenheter och kunskaper i undervisningen” 
Dnr: HDa 7.1.1-2020/781 
Föredragande: Fredrik Karlsson 
Beslut: I enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

 

§ 7  Hemsidan 
Inledande: Anna Cristina Åberg 
 
Utveckling av hemsidan pågår men som tidigare har meddelats så skjuts vissa aktiviteter fram 
p.g.a. Corona. Översyn av FEN:s engelska sida är påbörjad. Finns förslag på förbättringar av 
FEN:s hemsida meddelas dessa ledamot Anna Cristina Åberg. 
 

§ 8  Kommunikation med verksamheterna 
Inledande: Vice ordförande 
 
FEN får förfrågningar från olika enheter inom HDa kontinuerligt, närmast är ett besök hos 
ämnet engelska inplanerat. 
 

§ 9  Övriga frågor  
Inga övriga frågor anmälda. 
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§ 10  Nästa möte 
23 september. 
 

§ 11  Mötet avslutas 
 
 
  
Kerstin Göras, mötets sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Fredrik Karlsson, ordförande  Pascal Rebreyend, justeringsperson 
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