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Närvarande:Närvarande:Närvarande:Närvarande: 
Ledamöter:  
Björn Petersson prefekt, ordförande 
Wlodek Rabinowicz lärare, praktisk filosofi 
Christian Balkenius lärare, gruppsuppleant 
Mette Clausen-Bruun studerande, grundutbildning 
Ylva von Gerber TA-personal 
Peter Gärdenfors lärare, kognitionsvetenskap 
Johannes Persson lärare, teoretisk filosofi 
 
Övriga: 
Jonas Josefsson t o m § 9 protokollförare, studierektor 
 
 
§ Ärende Beslut 

 
1 Mötets öppnande Ordf hälsar styrelsen välkommen och förklarar  
  mötet öppnat. 
 
2 Justeringsperson Till justeringsperson utses Johannes Persson 
 
3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat  
  förslag. 
 
4 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll genomgås och närvaron rättas  
  till Angelica Kauntz närvarande t o m § 4 och Daniel  
  Kraft närvarande fr o m § 4. 
 
5 Information a/ Prefekt Björn Petersson presenterar ritningar för  
  vån 4 & 5 i LUX. b/ Prefekt Björn Petersson  
  informerar om att Anna Östberg börjar arbeta som  
  utbildningsadministratör den 25e februari. c/ Prefekt  
  Björn Petersson informerar om HTRQ14. d/ Prefekt  
  Björn Petersson informerar om skrivelser ang.  
  bemötande av studeranderepresentanter samt  
  händelseförloppet i stort.  Diskussion. e/ Wlodek  
  Rabinowicz informerar om aktiviteter med  
  anledning av John Broomes hedersdoktorat vid  
  Lunds universitet. 
 
6 Förslag ang hantering av Ett förslag innebär att föregående mötesprotokoll 
 protokoll skall genomgås på det sätt som gjorts vid detta möte.  
   Institutionsstyrelsen beslutar att införa denna praxis.  
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   Ett annat förslag är att protokoll skall läggas ut öppet  
   utan krav om lösenord på institutionens hemsida.  
   Diskussion. 
   Institutionsstyrelsen beslutar att  
   protokoll exklusive bilagor läggs ut öppet på  
   hemsidan fr o m nästa möte. 
 
7 Internkonferens våren 2013 Institutionsstyrelsen beslutar att 
   internkonferens hålls antingen den 26e eller den  27e   
   mars. Prefekt Björn Petersson meddelar exakt datum  
   och tid så snart som möjligt. Internkonferensen  
   kommer att äga rum från kl 9 till 16.  
 
8 Övrigt Inga övriga frågor föreligger. 
 
9  Datum för nästa styrelsemöte Inget datum fastställs. 
 
10 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
   
 
Vid protokollet: 
  Jonas Josefsson  
 
 
Justeras: 
 Björn Petersson  Johannes Persson 


