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Protokoll  
2014-03-19  

Humanistiska och teologiska studentkåren  
Vid Lunds universitet  

 
 
 
 
 
 
 

Filosofiska studentrådet 
 
Närvarande: Amanda Bjernestedt, Erika Melchert, Dilan Cetinkaya, Kalle Palm.  
 
 
1. Mötets öppnande 
 
Mötet öppnas. 
 
2. Val av mötessekreterare  
 
Mötet beslutar att Amanda Bjernestedt väljs till sekreterare. 
 
3. Föregående protokoll 
 
Mötet beslutar att godkänna protokollet och lägga till handlingarna. 
 
4. Genomgång av kursutvärderingar för grundkurserna i teoretisk respektive 
praktisk filosofi samt för Masterprogrammet i kognitionsvetenskap 
 
Vi diskuterar kortfattat kursutvärderingarna i filosofi. Det som är tydligast gällande båda 
kurserna är att studenterna inte tycker att de har fått tillräckligt med feedback på 
prestationer, vilket förmodligen beror på brist på uppgifter som går att ge feedback på.  
 
Mötet beslutar  

• att fortsätta diskutera kursutvärderingarna i filosofi på nästa möte. 
• att lägga kursutvärderingarna för kognitionsvetenskap till handlingarna eftersom allt 

redan har framförts till de kursansvariga på utvärderingsmöten. 
          
5. Kungshusetfrågan - genomgång av åsiktsdokument och fortsatt arbete 
 
Mötet beslutar  

• att Kalle gör en presentation av resultatet av undersökningen i form av en plansch 
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med diagram för varje enskild fråga, med störst fokus på frågan "vill du flytta 
tillbaka till Kungshuset efter renovering?", till på onsdag nästa vecka.  

• att frågorna om åsiktsdokument och fortsatt arbete skjuts upp till nästa möte. 
 
6. Sittningen - schema, studentleg. etc. 
 
Frågan om studentleg får besvaras av Henrik vid nästa möte. Vi föreslår också att Henrik 
innan den 27:e hämtar en låst låda från kåren att förvara pengar i när vi ska sälja biljetter. 
Sånghäftet diskuteras och det föreslås att inga överdrivet hetsiga "supa"-sånger tas med. 
 
Mötet beslutar 

• att Amanda skriver ut ett par extra affischer varav en sätts upp av Amanda i AF-
borgen och en sätts upp av Dilan vid Josephsonhuset. 

• att Amanda skickar ut ett mejl till rådet om schemat för sittningsinfo och biljetter. 
• att Amanda lägger upp en lathund med det som ska informeras om sittningen i 

Dropboxen samt mejlar om detta. 
• att Amanda ansvarar för att sammanställa sånghäfte och lägga upp det i Dropboxen 

för bedömning ungefär en vecka innan sittningen, att Kalle bidrar till häftet samt att 
alla är välkomna att komma med förslag på sånger.  

 
7. Mötesplats för kvinnliga filosofer 
 
Idén är att ha träffar för kvinnliga filosofistudenter och att bjuda in kvinnliga yrkesfilosofer 
för gästföreläsningar. 
 
Mötet beslutar att Dilan och Erika tänker mer konkret på detta till nästa möte.  
 
8. Mötesplanering 
 
Nästa möte äger rum onsdag 26 mars 16.30 i Kungshuset.  
 
9. Övriga frågor 
 
Kårvalet och de tider vi ska sitta vid valbordet diskuteras kortfattat.  
 
10. Mötet avslutas 
 


