
Dnr: STYR 2019/878 

LUNDS 
UNIVERSITET 

PROTOKOLL 
Sammanträde 
16 maj 2019 
kl. 9.15 - 10.35 
Sal B538 

Filosofiska institutionen 

I nstitutionsstyrelsen 

Närvarande: 
Ledamöter: 
Mattias Gunnemyr 
Jana Holsanova 
Tobias Hansson Wahlberg 

Erik Olsson 
Tomas Persson 

Björn Petersson 
Toni Rennow-Rasmussen 
Saber Malmberg 
Samuel Carlsson 
Eva Sjöstrand 
Matthew Tallbert 

studerande, forskarutbildning 
suppleant, lärare, kognitionsvetenskap 
biträdande prefekt med ansvar för forskning 
och forskarutbildning, lärare, teoretisk filosofi 
lärare, teoretisk filosofi 
ordförande, prefekt, lärare 
kognitionsvetenskap 
lärare, praktisk filosofi 
lärare, praktisk filosofi 
studerande, grundutbildning 
studerande, grundutbildning 
övrig personal 
suppleant, övrig personal 

Övriga: 
Anna Cagnan Enhörning 
Martin Jönsson 

Ekonom 
Protokollförare, studierektor 

Frånvarande: 
Olle Blomberg 
Agneta Gulz 

övrig personal 
lärare, kognitionsvetenskap 

§ Ärende Beslut 
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Mötets öppnande 

Justeringsperson 

Fastställande av dagordning 
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Föregående mötesprotokoll 

Information 

Ordf. förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Eva Sjöstrand 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 14 tillagda informationspunkter 
och en extra punkt (punkt 9). 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Tomas informerar om följande: 

a/ vatten är framdraget och vattenmaskin är 
under upphandling b/ Studentrådet har 
inkommit med ansökan om finansiering av 
NordPhil, vilken bifallits c/ Doktorandrådet 
har inkommit med förslag på 
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kickoff/workshop för nya och gamla 
doktorander d/Påminnelse om att 
institutionens likabehandlingsgrupp söker en 
sammankallande/koordinator e/Förvarning 
om att entretrappan utanför hus B kommer att 
stängas av efter midsommar f/påminnelse om 
att man behöver beställa extra städning efter 
större arrangemang på LUX g/Information 
från prefektmöte med centrala förvaltningen 
gällande kommande verksamhetsplan för 
Lunds universitet, satsningar på 
uppdragsutbildning och en medvetenhet om 
HR-arbetsbelastningen i verksamheterna. 

Tobias informerar om följande: 

h/ Det kommer att införas en obligatorisk kurs 
i forskningsetik för doktorander motsvarande 
3 hp från och med 2021. i/ Om man som 
doktorandhandledare är intresserad av att fä 
en mentor från ett annat ämne att diskutera 
handledning med kan man kontakta Hege 
Markussen. 

Saber informerar om följande: 

j/ Studentrådet har enats om några punkter 
gällande hur de känner att undervisningen kan 
förbättras vid institutionen och har i samråd 
med studierektor diskuterat dessa. 

Mattias informerar om följande: 

kl Det finns nu ett aktivt råd för doktorander 
vid institutionen. 

Jana informerar om följande: 

I/ Den 14:e juni besöks institutionen och LUX 
av ett tjugotal deltagare från externa partners 
som ingår i det nya samverkansinitiativet 
Syntolkning för tillgänglig kommunikation 
(Audio Description for Accessible 
Communication). Projektet koordineras av 
Jana Holsanova och inleder sitt arbete med ett 
möte på institutionen och en högtid arrangerad 
av LU:s Samverkansråd i Aulan. 

Erik informerar om följande: 

m/ Nästa vecka anordnas en konferens på 
temat "Social Media, Polarization, and the 
Wisdom of Crowds". ni En person ansöker 
om ett Marie Curie-stipendium som om det 
beviljas kommer att förläggas till Filosofiska 
institutionen. 
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6 Tertial bokslut 

7 Institutionens yttranden inför tillsättning 
av doktorandtjänster i Kognitions 
vetenskap, Praktisk filosofi (LGRP) och 
Teoretisk filosofi. 

8 Förberedelser RQ20 

9 Förslag om extra medel till litteratur 
för doktorander 
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Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

Anna beskriver tertialbokslutet enligt vilket vi 
följer budget, om man räknar in kostnader 
som kom in något för sent för att hinna 
bokföras. Även vår produktion i termer av 
HÅS är som planerad. 

Diskussion. Yttrandena godtas med smärre 
ändringar. 

Prefekterna informerar om att vi under nästa 
termin kommer att genomgå en forsknings 
självvärdering. Institutionen kommer att delas 
upp i två utvärderingsenheter, en i filosofi och 
en i kognition (kognitionsvetenskap 
tillsammans med kognitiv semiotik på SOL). 
Koordinatorer för de två enheterna är Tobias 
Hansson Wahlberg och Mathias Osvath. 
Koordinatorerna leder arbetet med 
författandet av texter i de respektive ämnena 
och sköter kontakterna med fakultet, 
bibliotek, extern panel, etc. Inom kort 
kommer institutionen behöva lämna förslag på 
deltagare i de externa panelerna. Ytterligare 
information kommer att skickas ut när den 
finns tillgänglig, inklusive uppdaterade 
instruktioner för självvärderingstexterna. 

Mattias föreslår att doktoranderna får 2 000 kr 
vardera att spendera på forskningslitteratur 
under 2019. Styrelsen beslutar att bifalla 
förslaget, men att beställningarna måste gå via 
Lupin. 

20 augusti i I 0.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Justeras: 

EvaSjstr~ 

------------ 
Tomas Persson 




