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§ Ärende Beslut 

1 Mötets öppnande Ordf. förklarar mötet öppnat. 

2 J usteringsperson Till justeringsperson utses Eva Sjöstrand 

3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 8 tillagda informationspunkter. 

4 Föregående mötesprotokoll Protokollet läggs till handlingarna. 

5 Information Anna informerar om följande: 

Postadress Filosofiska institutionen, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund Besöksadress LUX, Helgonavägen 3, vån 4 och 5 Telefon dir 046-222 75 90, 
växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 44 24 Internet WWW.fil.lu.se E-post fil@fil.lu.se 
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a/Det totala utfallet för andra tertialet är ett 
positivt resultat på 351 tkr vilket är större än 
förväntat. 

Tomas informerar om följande: 

bl Rektor har antagit en ny policy gällande 
hållbar utveckling som skall komplettera den 
strategiska planen c/Nya centrala medel finns 
att söka för insatser på områdena jämställdhet, 
diskriminering och lika villkor, inklusive 
medel för gästprofessor av underrepresenterat 
kön. 

Saber informerar om följande: 

dl Studentkonferensen Nordphil har 
framgångsrikt löpt av stapeln. 

Tobias informerar om följande: 

el Den doktorand som placerades högst av 
institutionen vid Agenda 2030-utlysningen av 
doktorandtjänster, har erbjudits en 
doktorandtjänst och kommer att börja 1 
februari 2020 fl Två nya doktorandtjänster har 
lysts ut i praktisk filosofi, finansierade av 
LG RP-projektet. 

Mattias informerar om följande: 

gl Doktorandinternatet kommer att äga rum 
20-21 november. 

Martin informerar om följande: 

hl Institutionen kommer med all sannolikhet 
klara sitt utbildningsuppdrag för året. 

6 Förändrad process för utnämnande 
av hedersdoktorer 

7 Finansiering av nationella kurser 

Tomas informerar om att institutionen 
behöver utse två representanter till den 
församling som utser hedersdoktorer. Då 
intresset bland ledamöterna var ljummet 
kommer Tomas att skicka ut en allmän 
förfrågan till institutionens anställda. 

Tobias presenterar bakgrunden till förslaget. 
Diskussion. Det beslutas att myndighets 
kapitalet för forskning kan användas 
tillsvidare för att vid behov finansiera en 
nationell kurs i filosofi per termin för 
doktorander och studenter på avancerad nivå. 
Studierektor för grundutbildningen samt 
biträdande prefekt med ansvar för forskning 
och forskarutbildning ådras att koordinera 
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8 Prioriteringsordning av ämnen inför 
doktorandremiss 

9 

10 

11 

Uppdrag inför revidering av HT 
Fakulteternas professorsprogram 

Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

detta och fatta beslut om vilka kurser som 
skall ges. 

Diskussion. Styrelsen beslutar att fortsätta 
med den rullande prioriteringsordningen som har 
använts tidigare, och att uppdatera den i ljuset av att 
teoretisk filosofi och kognitionsvetenskap tilldelades 
vars en fakultetsfinansierad doktorandtjänst under 
2019. Prioriteringsordningen beslutas således att vara 
följande: 

1. praktisk filosofi 
2. teoretisk filosofi 
3. kognitionsvetenskap 

I första hand ska institutionen ansöka om tre 
fakultetsfinansierade tjänster, en i varje ämne. I andra 
hand ansöker institutionen om två tjänster, en i 
praktisk filosofi, och en i teoretisk filosofi. I tredje 
hand ansöker institutionen om en tjänst i praktisk 
filosofi. 

Diskussion. Det beslutas att smärre ändringar 
ska göras inför beslut på kommande möte. 

29 november 2019 kl 10.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

~ 
Martin Jönsson 

Justeras: 

Tomas Persson 




