Protokoll
2017-09-18
Vid Lunds universitet

Filosofiska studentrådet
Närvarande: Hans Thim, Joel Skoog, Josefine Bergman Larsson, Klas Nygren, Viktor Tagesson
§

Ärende

Kommentar

1

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2

Notering av närvarande samt
val av mötessekreterare

Mötet beslutar
att Hans Thim väljs till sekreterare.

3

Föregående protokoll

Mötet beslutar
att godkänna protokollet och lägga till handlingarna.

4

Litteraturprojekt

Rådet finner att arbete kvarstår vad gäller informationssamlande, medan
enkäter enbart ska formateras och skickas ut. Mötet beslutar
att
i) Hans färdigställer enkäter riktade till föreläsare, samt att dessa skickas
ut snarast.
ii) Viktor snarast kontrollerar att listor för praktisk filosofi t.o.m.
kandidatnivå och PPE stämmer för ht 17.
iii) Josefine och Joel under terminen sammanställer listor för
litteratur på mastersnivå i filosofi, samt att Samuel ska kontaktas gällande
litteratur för kognitionsvetenskap.

5

Matpreferenser/allergier

Rådet finner att inga nya matpreferenser eller allergier anmälts.

6

FPRA22:5

Rådet finner att betygsstatistiken för kursen är anmärkningsvärd. Vid 27
skrivningar över 3 tillfällen har 15 blankat eller blivit underkända.
Mötet beslutar
att begära ut statistik för terminens övriga delkurser i jämförande syfte.

7

Sittplatser

Det saknas sittplatser på fjärde våningen i B-huset. Mötet beslutar
att lyfta frågan genom studentskyddsombud på möte 2017-10-04.

8

Nordphil

Förfrågan har inkommit ifall rådet har intresse att anordna Nordphil under
våren 2018. Nordphil är en nordisk filosofikonferens riktad till studenter på
kandidat- och mastersnivå. Rådet finner att intresse finns. Mötet beslutar
att en projektgrupp för involverade sätts upp och att denna arbetar vidare
med ärendet.
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9

Mötesplanering

10
10.1

Övriga frågor.
SSO-möte 2017-10-04

11

Mötet avslutande
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Nästa möte planeras till vecka 40. Medlemmars tillgänglighet ska
undersökas via mail.

Josefine meddelar att hon ej kan närvara vid SSO-möte. Mötet beslutar
att Hans undersöker om VKOS ska närvara. Om så ej är fallet närvarar
Klas som ersättare.
Mötet avslutas.
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