
Besöksadress: Absalon, första våningen, SOL-centrum, Helgonabacken 12 Postadress: BOX 201, 221 00 Lund 
Internpost: Hämtställe 20 Telefon ordförande: 070-443 21 82 vice ordförande: 070-453 98 19 samt 073-875 57 44 
Hemsida: www.hts.lu.se           1(2) 

Protokoll  
2016-04-25 

Humanistiska och teologiska studentkåren  
Vid Lunds universitet  

 
 
 
 
 
 
 

Filosofiska studentrådet 
 
Närvarande:   
 
§ Ärende   Kommentar  
 
1 Mötets öppnande  Mötet öppnas. 
 
2 Val av mötessekreterare Mötet beslutar  
     att Melina Tsapos väljs till sekreterare. 
 
3 Föregående protokoll  Mötet beslutar 
     att godkänna protokollet och lägga till handlingarna. 
 
4 Genusfrågan    

Studierektor Martin Jönsson bemötte kritiken och presenterade enastående nya 
initiativ som görs för att filosofiska institutionen ska vara jämlik. Bland 
annat har kurslitteraturen för HT 2016 fortsättningskursen blivit förändrad 
med kvinnliga filosofer inkluderade. Se bifogad pdf för fler detaljer. Två 
representanter från studenkåren (Melina och Andrea) har valts att 
representera kåren i likabehandlingsgruppen. Denna grupp arbetar mot att 
skapa projekt för att institutionen ska vara mer jämlik. Det har till exempel 
getts förslag (och man har sökt bidrag) till en serie föreläsningar som ska 
ges till höstterminen av svenska kvinnliga filosofer som gästar Lunds 
universitet. Fler idéer och förslag är välkomna och likabehandlings gruppen 
är ett forum just för att förbättra den nuvarande situationen. Angående 
Lucas artikeln är det ännu ej beslutat hur man ska göra med den. Det finns 
förslag på att man ev. ska återge den och utesluta det sexistiska skämtet 
som Lucas gör i orginalartikeln eller om man väljer någon annan till 
kurslitteraturen.  

 
 

 
5 Uppdatering angående 

Filosofisittning Fredag den 20 maj på Göteborgs nation. Man bör vara inskriven på 
filosofiska institutionen. Vara medlem i student Lund. Google Dox för 
anmälan. Det beslutades att 40 stycken biljetter ska säljas. I anmälnings 
formuläret ska vara allergi, vegansk eller kött. ca. 135kr - 150kr beroende 
på vad vi väljer. Filosofi Pride tema. Sitt med på Pridetågstogatåget. Erik, 
Hans och Andrea är ansvariga. Biljett säljare: Hans, Andrea, Erik och 
Elisabeth. Sångbok behöver tyckas ut. 

 
8 Övriga frågor     Påminelse om att rösta till kårvalet! 
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9 Mötes planering  Onsdagen den 11 Maj klockan 15:15 
 

10 Mötet avslutande  Mötet avslutas. 


