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Protokoll  
2014-09-25  

Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 
 
 
 
 
 
 

Filosofiska studentrådet 
 
Närvarande: Amanda Bjenestedt, Nils Asplund, Kalle Palm, Andrea Asker Svedberg, Alexander Nymark, Jonas 
Josefsson (§1-4) 
 
§ Ärende   Kommentar  
 
1 Mötets öppnande  Mötet öppnas. 
 
2 Val av mötessekreterare Mötet beslutar  

   att Kalle väljs till sekreterare. 
 
3 Föregående protokoll Mötet beslutar 
    att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
 
4 Välkomnande av nya  Jonas presenterar sig för de nya medlemmarna och informerar om institutionen i 
 medlemmar allmänhet. Han uppmanar till spridning av informationen att grupprum på Lux är 

fria att bokas av studenter. Det meddelas att ett nytt betygssystem testas. Först ut är 
A-kursen i praktisk filosofi. Även Live@lund kommer att börja användas. Här gäller 
det alla studenter i praktisk filosofi.  

   
  Det konstateras att programstudenterna är i stor majoritet i rådet och att arbete bör 

ske för att även de som läser fristående kurser finns representerade, då de är en 
majoritet av institutionens studenter. 

 
5 Utvärdering av mini- Minihälsningsgille kunde arrangerats bättre, men rådet nådde fram till några enstaka  
 hälsningsgille och grill- personer. Grillningen var en succé. Framförallt praktisk filosofi var väl- 
 kväll representerade. Det var ca 65 personer närvarande. Det gick relativt fort att få 

pengar, men att minnas till nästa gång är att lämna in kvitton direkt till Anna Cagnan 
Enhörning. 

     
6 Val av representant till Mötet beslutar 
 husstyrelsen  att välja Kalle till rådets representant. 
 
7 Rapport från institutions- Den framtida nya prefekten diskuterades. Doktorandstödet diskuterades.  
 styrelsemötet   
 
8 Kursutvärderingar från Dessa har kommit på vift, men skall åter skickas ut till Nils och Amanda. Detta 
 vt 2014   tas sedan upp på nästa möte.    
 
9 Mötesplanering  Mötet beslutar 
    att nästa möte blir 9e oktober kl 17.00 i filosofens mötesrum (B538).  
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10 Övriga frågor  Amanda berättar om ett utbildningsinternat.  
    Mötet beslutar 
    att skicka Amanda på detta. 
     
    Nils söker folk till kårens valberedning. Svalt intresse. 
 
11 Mötet avslutande  Mötet avslutas. 


