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Protokoll  
2014-03-06  

Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 
 
 
 
 
 
 

Filosofiska studentrådet 
 
Närvarande: Henrik Hågemark (ordf.), Nils Asplund (v. ordf.), Amanda Bjernestedt, Kalle Palm, Hanna Stenfeldt. 
 
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 det till handlingarna. 
 
4. Filosofisittning – genomgång av förutsättningar. Amanda informerar om att nationens fördrink som ingår i 
sittningen kostar uppskattningsvis 20 kr styck, och att vi därför ska fakturera institutionen 120 kr per person. Vi har 
möjlighet att få en faktura från nationen som vi kan ge till institutionen, denna ges när nationen fått sittningslistan med 
antal personer. 
 
Mötet beslutar: 

• att Amanda ska lägga upp anteckningar om filosofisittningen från senaste mötet i Dropboxen, samt förslag på 
affisch som resten av rådet kan ge feedback på. 

• att sittningsbiljetterna ska kosta 100 kr styck. 
      
5. Uppdatering angående kursutvärderingar för filosofikurserna. Vi har fått in delar av kursutvärderingarna men 
fler återstår att få av Jonas. Rådet är överens om att det är viktigt att de finns publicerade någonstans. 
 
Det relativt låga antalet nedlagda arbetstimmar som studenter uppger i de tillgängliga kursutvärderingarna (teoretisk 
filosofi grundkurs) diskuteras. Vi diskuterar även den relativt låga bedömningen (2,7 i genomsnitt) av feedback från 
lärare. Rådet efterfrågar mer kommentarer på tentorna och är tveksamma till tentamensgenomgångar, eftersom de inte 
har fungerat tidigare. Fritextsvaren tar upp att fler salsdiskussioner och undervisningstillfällen önskas, samt att ett utökat 
genusperspektiv, särskilt inom samhällsfilosofi, efterfrågas. De resterande kursutvärderingarna diskuteras nästa gång.  
 
Mötet beslutar att Henrik kollar med Jonas om de resterande kursutvärderingarna ligger uppe, och i så fall var.  
 
6. Genomgång av kursutvärderingarna för kognitionsvetenskap. Mötet beslutar att punkten skjuts upp till nästa 
möte.  
     
7. Kungshusetfrågan – genomgång av enkäter och framtida fortsatt arbete. Resultatet av enkätundersökningen 
visar att: 

• 77,7% av de tillfrågade vet att vi ska flytta, 22,3% vet det inte. 
• 12,9% anser att de har fått tillräcklig information om flytten, 54% att de inte fått det och 33,1% vet ej. 
• 8,6% ställer sig positivt till en permanent flytt till LUX, 54% negativt och 37,4% vet ej. 
• 74,1% skulle vilja flytta tillbaka till ett tillgänglighetsanpassat Kungshuset, 4,3% vill inte det och 21,6% vet ej. 
• 61,9% tycker att Kungshusetfrågan är en viktig fråga för Studentrådet att driva, 10,1% att det inte är det och 

28,1% vet ej. 
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Mötet beslutar: 
• att vi ska be Kalle (ej längre närvarande vid denna punkt) att ta fram mer statistisk information om 

undersökningen, t.ex. information för respektive kurs.  
• att vi bestämmer vid nästa möte hur vi går vidare med frågan.  

      
8. Reklamplansch. Rådet applåderar den frånvarande Erika för planschen som nu hänger uppe i foajén.  
 
9. Månadens filosof och mötesplats för kvinnliga filosofer. Mötet beslutar att punkten skjuts upp till nästa möte. 
            
10. Kårvalet – information och planering. Hanna informerar om att deadline för kandiderande till kåren är den 10 
mars, vad ansökan ska innehålla och vad det innebär att sitta i kåren. Hon påminner även om arbetsmarknadsdagen den 
13 mars, samt förkvällen den 11 mars. 
 
Mötet beslutar: 

• Att Henrik skickar mejl till medlemmarna i studentrådet med påminnelse om kandiderande.  
• Att vi bestämmer vid nästa möte när rådet ska stå vid röstningsstation vid valet, som äger rum 17-28 mars. 

 
11. Mötesplanering. Nästa möte är ett extramöte onsdag 12 mars kl. 16, för brådskande frågor. Nästa ordinarie möte är 
tisdag 18 mars kl 16.30. 
 
12. Övriga frågor. Vi diskuterar ett inkommet klagomål om att teoretisk filosofi grundkurs möjligen fått sina 
tentaresultat för kort tid innan omtentan. Mötet beslutar att rådet ska titta på hur lång tid det ska gå mellan första 
tentamenstillfället och omtentan. 
 
13.  Mötet avslutas. Mötet avslutas. 
 
 
 
 


