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Vid Lunds universitet

Filosofiska studentrådet
Närvarande: Joel Skoog, Hans Thim, Josefine Bergman Larsson, Anton Emilsson, Rasmus Kasurinen
Särskilt adjungerade: Tomas Persson (prefekt), Alexander Nymark (HTS VKOU)
§

Ärende

Kommentar

1

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2

Notering av närvarande samt
val av mötessekreterare

Mötet beslutar
att Hans Thim väljs till sekreterare.

3

Nordphil - finansiering

Tomas informerar om hur institutionen skulle vilja lägga upp
finansieringen. Två modeller finns: Antingen äska från institutionen och
andra, eller be institutionen agera garant och primärt äska från andra källor.
Stipendieportalen och HTS nämns som bra utgångspunkter att söka
finansiering från.

4

Prefekten har ordet

Tomas presenterar sig själv och vilken roll prefekten har. Därefter föreslås
att studentrepresentanterna i institutionsstyrelsen i framtiden ges mer plats
genom exempelvis en stående punkt där vederbörande informerar om rådets
arbete. Rådet finner att detta är ett väldigt bra förslag.

5

Studierektorn har ordet

Rådet finner att Martin Jönsson ej kunde närvara. Mötet beslutar
att skjuta upp punkten till framtida möte.

6

Litteraturprojekt

Martin Jönsson har återkommit med respons gällande enkät till föreläsare.
Denna skickas ut snarast. Uppdaterade statistiklistor gällande praktisk
filosofi/ppe ännu ej inkomna. I övrigt fortgår projektet som planerat.

7

Likabehandlingsgruppen

Studentrepresentanter saknas i likabehandlingsgruppen. Tomas informerar
om att gruppen går på sparlåga för närvarande. Josefine och Rasmus är
spontant intresserade, men har ej möjlighet att vara sammankallande för
gruppen. Mötet beslutar
att kontakta övriga involverade i gruppen för att försöka dra igång
verksamheten.

8

Socialt projekt

Tidigare mötes budgetförslag diskuteras. Pengar bör fördelas 900+600+500
snarare än 750+750+500 givet att PPE inte ges på vårterminen. Det föreslås
att fördelningen kan göras ännu mer anpassad genom att undersöka antalet
antagna på varje kurs och fördela därefter. Tomas påpekar att institutionen
kan skjuta till pengar, varpå Alexander påtalar att även HTS kan hjälpa till
finansiellt.
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Rådet finner att inga nya konkreta förslag på uppstartsarrangemang finns att
tillgå. Tidigare arrangerade filosofipubar tas upp som ett förslag på löpande
arrangemang under terminerna. Här finns dock komplikationsrisker som
måste beaktas givet arrangemangens möjliga öppenhet. En möjlig aktivitet
är att gissa citatet – Nietzsche eller Nalle Puh?
Kommunikationsvägar diskuteras. Det föreslås att byggnadens
informationsskärmar kanske kan användas för att nå ut till studenterna.
Receptionen och husansvarig kan kontaktas om detta. Institutionens egen
facebook-sida kan hjälpa till att sprida information. Astrid Byrman kan
kontaktas om detta. Det föreslås också att rådet i framtiden kan ta en större
roll i kursers facebook-grupper, bland annat genom att starta grupper för
grundkurserna. Josefine är intresserad av att sköta rådets facebook-sida.
Föreläsares roll i kursers sammanhållning, samt undersökning angående hur
en önskvärd relation mellan föreläsare och student ser ut diskuteras, men
bedöms över lag som osäkra och sekundära.
Skapandet av ett dokument som tydligare skulle vägleda studenter med
bekymmer, främst gällande psykiskt mående diskuteras, men inga beslut
fattas.
9

Nordphil - arbetsfördelning

Rådet finner att inga särskilda arbetspreferenser finns. Efter undersökning
och diskussion tycks Bishop arms vara bästa alternativet för övernattning
och Inferno vara bästa alternativet för pubkvällen. Middagsalternativ är
osäkra, Anton tar på sig att undersöka detta.
Datum är ännu ej satt. Pufendorf föreläsningarna 2018 kommer ske 29/51/6, medan Lundakarnevalen sker 18-20/5 med för och efterarbete
runtomkring. Filosofiska föreningens arrangemang är fortfarande okända
för oss. Mötet beslutar
att planering fortsätter på Facebook och framtida möten.

10

Kursrepresentant FTEA21

Tryggve Nilsson har rekryterats och platsen som kursrepresentant på
FTEA21 är därmed tillsatt.

11

Betyg på FPRA22:5

Betygsituationen visade sig vid kontroll av statistiken vara värre än tidigare
trott. Rådet finner dock att tidigare aktionsplan i ärendet fortfarande är
adekvat.

12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13

Mötesplanering

Nästa mötestid bokas preliminärt runt vecka 46. På detta möte kommer
Martin Jönsson (studierektor) återigen särskilt bjudas in. Mail med doodle
sänds ut i vanlig ordning.

14

Mötet avslutande

Mötet avslutas.
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