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Vid Lunds universitet

Filosofiska studentrådet
Närvarande: Hans Thim, Joel Skoog, Josefine Bergman Larsson
§

Ärende

Kommentar

1

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2

Notering av närvarande samt
val av mötessekreterare

Mötet beslutar
att Hans Thim väljs till sekreterare.

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Val av förtroendeposter
Val av ordförande
Val av vice-ordförande
Val av skyddsombud
Val till institutionsstyrelsen

4

Föregående protokoll

Mötet beslutar
att godkänna protokollet och lägga till handlingarna.

5

Nyrekrytering

Rådet har introducerat sin verksamhet under introduktionsmötena, och
3 studenter har anmält intresse. Representanter saknas ännu på grund- och
fortsättningskurs i teoretisk filosofi, kandidatkurs i praktisk filosofi, samt
på kognitions- och masterskurser. Mötet beslutar
att torsd. 7/9 gå ut och rekrytera i kurser enl. nedan:
c:a 14.00, FTEA12 rum C126: Joel och Hans
c:a 16.00, FTEA21 rum A127: Hans
c:a 16.00, FPRA12/FPPA01 rum C126: Josefine

6

Litteraturprojekt

Ingen utveckling sedan förra mötet. Hans ska samla de dokument som
sammanställdes över kurslitteraturen under föregående termin. Mötet
beslutar preliminärt
att när så skett kontrollerar Hans listor för teoretisk filosofi, Josefine (eller
Viktor) för praktisk filosofi och PPE, och Joel för kognitionskurserna.

7

Kaffe eller köffe?

Kaffet är slut, tilltugget närapå. Mötet beslutar
att Josefine inskaffar kaffe inför nästa möte, samt att inköp av tilltugg
skjuts upp tills större kännedom om kursrepresentanters eventuella allergier
och preferenser inkommit.
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Mötet beslutar att Hans Thim väljs till ordförande
Mötet beslutar att Josefine Bergman Larsson väljs till vice-ordförande
Mötet beslutar att Josefine Bergman Larsson väljs till SSO
Mötet beslutar att tillsätta Hans Thim och Joel Skoog
till institutionsstyrelsen.
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8

FPRA22:5

Hans har efterfrågat betygsstatistik för de olika tillfällen tentamen skrevs
för kursen, svar har ej ännu inkommit. Skrivna tentor har begärts ut enligt
regler för offentliga handlingar, men fanns ej att tillgå. Originalen har
hämtats ut av studenter och inga kopior har gjorts för arkivering. Således
tycks regler för hantering av offentliga handlingar åsidosatts. Mötet beslutar
att ärendet tas upp igen när statistik inkommit, samt att Hans kontaktar
VKOU angående möjlig felaktig hantering av offentliga handlingar.

9

Rättighetslistan §4.2

Hans har rådfrågat VKOU och Studentombud i frågan. Det tycks vara så att
§4.2 ej är applicerbar på tentamenstillfällen, utan snarare riktar sig mot
moment såsom seminarier och laborationer. Rådet diskuterar frågan och ser
flera problem med detta. Problem kan uppkomma särskilt vid
uppsamlingstillfällen, då studentrepresentant kan tvingas välja mellan att
säkra sin ekonomi genom att kvalificera för framtida CSN, eller att uppfylla
sitt förtroendeuppdrag. Mötet beslutar
att lyfta frågan högre upp i organisationen för att få till stånd en ändring.

10

Mötesplanering

Nästa möte planeras till början av vecka 38. Medlemmars tillgänglighet ska
undersökas via mail som skickas 12/9.

11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12

Mötet avslutande

Mötet avslutas.
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