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Mötets öppnande 

J usteringsperson 

Fastställande av dagordning 
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Föregående mötesprotokoll 

Information 

Ordf. förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Jana Holsanova 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 8 tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Tomas informerar om följande: 

a/ Vattenautomat till köket kommer att 
levereras inom en snar framtid. b/Professor 
David Shoemaker är gästprofessor vid 
institutionen september till november 
c/Christian Balkenius har blivit utsedd till 
föreståndare för forskarskola om Al, 
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humaniora och samhällsvetenskap (W ASP 
HS) under fem år. 

Tobias informerar om följande: 

d/ Fyra nya doktorander börjar 1 september: 
Max Minden Ribeiro (teoretisk filosofi), Eva 
Maria Temblad (kog), Anton Emilsson 
(praktisk filosofi) och Alexander Velichkov 
(praktisk filosofi). el Deadline för att skicka in 
underlaget (ifyllda mallar) inför höstens 
kvalitetsdialog med fakulteten om 
forskarutbildningen är 27/9. Dialogen sker 
28/1 O.f/ Vid Filosofidagarna i Umeå i juni 
beslutades att Lund får uppdraget att anordna 
kongressen juni 2021. Svenska 
filosofisällskapets nya ordförande är Erik J 
Olsson, och ny sekreterare är Toni Rennow 
Rasmussen. 

Toni informerar om följande: 

g/ En kinesisk gästdoktorand kommer att 
vistas vid institutionen september till 
december. 

6 Institutionsfinansierad tilldelning 
av forskningstid 2020 

Tobias presenterar ett förslag om att 
tillsvidareanställda lärare och forskare får 
ytterligare 5% forskningstid till 
kompetensutveckling under 2020 som ett sätt 
att investera vårt myndighetskapital. Efter kort 
diskussion, beslutar styrelsen att bifalla 
förslaget. 

7 Finansiering av doktorand Agenda 2030 

8 Budgetskrivelse, budget 2020 
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Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

Tobias och Tomas beskriver ett förslag om att 
Institutionens toppkandidat till forskarskolan 
Agenda 2030 som fakulteten placerade som 
förste reserv erbjuds en doktorandtjänst i 
kognitionsvetenskap, finansierad av 
institutionens myndighetskapital, inom 
forskarskolan Agenda 2030. Bakgrund: 
kandidaten placerades som första reserv vid 
fakultetens rangordning av de 55 sökande till 
forskarskolan. Ingående diskussion. Styrelsen 
beslutar att gå vidare med förslaget. 
Institutionsledningen kontaktar kandidaten om 
förslaget och pro-dekan Samuel Byrskog för 
eventuell vidare hantering. 
Diskussion. Skrivelsen antas med smärre 
ändringar. 

4 oktober 13.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 

Justeras: 

Tomas Persson 




