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§

Ärende

Kommentar

1

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

2

Notering av närvarande samt
val av mötessekreterare

Mötet beslutar
att Hans Thim väljs till sekreterare.

4

Föregående protokoll

Mötet beslutar
att godkänna protokollet och lägga till handlingarna.

5

Studierektorn har ordet

Mötet finner att Martin Jönsson är frånvarande och skjuter upp punken till
nästa möte. Hans informerar kort om de två primära frågor punkten
kommer omfatta: kursutvärderingar och betygskriterier.

6

Betyg på FPRA22:5

Hans återger mötet med David Alm, som i hans mening avlöpte väldigt väl.
Framförallt föreslås justeringar av tenteringen, exempelvis att ha separata
tentor för B- respektive C-studenter eller att frångå mönstret att varje tenta
omfattar en teknisk fråga med hög svårighetsgrad. Rådet diskuterar bland
annat risken att kursen görs lättare än den borde vara, varpå Hans
kommenterar att David verkade väl medveten om den problematiken och
hur den bäst kan hanteras. Rådet finner att ärendet därmed är avslutat.

7

Litteraturprojekt

Hans informerar om att enkät till föreläsare sänts ut och att 11 svar
inkommit. Det har också inkommit signaler om att vissa frågor kanske bör
omformuleras, exempelvis för att bättre bevara respondenters anonymitet.
Rådet ser dock viss information om respondentens identitet nödvändig,
såsom inriktning (kog/teo/pra) och nivå (grund/forts/kand/MA) för att
kunna utvärdera svaren väl. Mötet beslutar att
inte göra några förändringar i nuläget, men att undersöka frågan närmre
genom kontakt med institutionen.

8

Stöd för likabehandling

Rådet informeras i korthet om möjligheten till ekonomiskt stöd för arbete
som främjar jämställdhet och likabehandling
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9

NordPhil

Framtida problematik såsom inbjudningar och urval av presentationer
diskuteras, men skjuts på framtiden. Fastställande av budget och
uppsökande av ekonomiskt stöd prioriteras. Det är ännu oklart exakt hur
finansiering kommer ske och vilken institutionens roll kommer vara.
Frågetecken kvarstår gällande om NordPhil är bundet av institutionens avtal
med Sol Café. Inferno kräver att hälften av bordet beställer mat vid bokning
av bord, vilket kan vara ett problem. Bishops Arms lyfts fram som ett
alternativ för pubkvällen. Ihsiri föreslår som plats för middagen.
Ingen i rådet anser sig förstå stipendieportalen. Hjälp att hitta fonder och
söka finansiering kommer sökas från institutionen. Hultengren och Uno
Otterstedt har än så länge framkommit som möjligheter.
Bengt Brylde lyfts fram som ett alternativ till keynote speaker, men också
tanken på att bjuda in en kontineltalfilosof bedöms som lockande. Rådet
finner att det inte i första hand vill bjuda in en Lundafilosof för att göra
konferensen mer nordisk och mindre Lundensisk. Mötet beslutar att
tillfråga institutionen om tips på intressanta filosofer.

10

Live@Lund

Rådets medlemmar utfrågas om deras erfarenheter av L@L. Dessa var över
lag negativa, framförallt på grund av svårigheter att navigera enkelt.

11

Socialt projekt

Vikten av återkommande pubkvällar och dessas utformning tas upp. Det
föreslås att rådet skulle kunna anordna en kort föreläsning som kan länkas
till en pubträff, vilket mottas positivt av rådet. I första hand är det dock
termins-kickoff för grundkurserna som behöver fastställas. Rådet finner att
ett enkelt arrangemang nog är bäst, där rådet tillhandahåller mötesplats,
servering av dricka och tilltugg, och lite aktiviteter.

12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13

Mötesplanering

Nästa mötestid bestäms i vanlig ordning via mail och doodle.

14

Mötet avslutande

Mötet avslutas.
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