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F i losof i ska  ins t i tut ionen  

Inst i tut ionsstyre l sen  

 
 
 
 
Närvarande: 
Ledamöter: 
Axel Ekström studerande, grundutbildning  
Agneta Gulz lärare 
Tobias Hansson Wahlberg biträdande prefekt med ansvar för forskning 

och forskarutbildning, lärare 
Saber Malmgren studerande, grundutbildning 
Tomas Persson ordförande, prefekt, lärare 
Björn Petersson lärare 
Toni Rønnow-Rasmussen lärare 
Eva Sjöstrand övrig personal 
Matthew Talbert suppleant, övrig personal 
 
Övriga: 
Anna Cagnan Enhörning Ekonom 
Martin Jönsson Studierektor, protokollförare 
 
Frånvarande: 
Olle Blomberg övrig personal 
Mattias Gunnemyr studerande, forskarutbildning 
Erik Olsson lärare 
 
 
§ Ärende Beslut 
 
1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
2 Justeringsperson Till justeringsperson utses Toni Rønnow- 
  Rasmussen 
 
3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt utskickat 
  förslag med 7 tillagda informationspunkter 

och en övrig punkt.  
     
4 Föregående mötesprotokoll Protokollet läggs till handlingarna. 
  
 
5  Information  Tomas informerar om följande:   

PROTOKOLL 
Sammanträde 
13 Februari 2020 
kl. 10.15 – 11.30 
Sal B538 

Dnr: STYR 2020/312 
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a/ De utlysta doktorandtjänsterna har som 
vanligt få sökande fram till de sista dagarna 
före deadline. b/ Vi har delgetts beslut om att 
institutionen kommer att få betala tillbaka 488 
tkr till fakulteten från vårt myndighetskapital. 
c/ Regler för forskningsdatalagring vid HT-
fakulteterna har formaliserats. d/ Vi har fått 
universitetets hållbarhetsplan på remiss, 
deadline för kommentarer 13 mars. 

Toni informerar om följande: 

e/ Professor Herlinde Pauer-Studer avser att 
besöka institutionen som gästforskare under 
våren. 

Martin informerar om följande: 
 
f/ Mathew Talbert ger den nationella kursen 
”Knowledge and Moral Resposibility” i april. 

 
 Saber informerar om följande: 
 

g/ Nordphil kommer att ordnas i Köpenhamn i 
september och studentrådet planerar att 
organisera en resa dit för de intresserade 
studenterna vid institutionen. 

 
6 Uppföljning av ändringar i litteraturlistor  Martin informerar om förändringarna som  
 2019 ägde rum under 2019. Inga kommentarer ges. 
 
7 Per Capsulam, förlängning av uppdrag  Punkten beslutas i linje med tidigare redovisat  
 som ställföreträdande prefekt/biträdande   röstningsresultat (10 av 10 röstade för  
 prefekt för forskning och forskarutbildning förslaget). 
 t.o.m. 2020-02-29  
 
8 Ställföreträdande prefekt/biträdande  [Tobias lämnar rummet]  
 prefekt för forskning och forskar- Diskussion Styrelsen beslutar att föreslå    
 utbildning för perioden 2020-2022 Tobias Hansson Wahlberg som 

ställföreträdande prefekt/biträdande prefekt 
för forskning och forskarutbildning för 
perioden 2020-2022 till fakulteten. 

 
9  Inrättande av grupp för arbete med  Tomas informerar om bakgrunden till 
 Frågor rörande likabehandling,   förslaget. Det beslutas i enlighet med  
  jämställdhet, hållbarhet och etik. förslaget (se underlag). 
 
10  Finansiering av nydisputerade 2020 Tomas informerar om föregående års policy 

att anställa nydisputerade på motsvarande en 
månad heltid så att de kan söka nya positioner 
eller forskningsanslag. Diskussion. Det 
beslutas att fortsätta policyn under 2020. 

 
11  Finansiering av ettåriga forskningstjänster Tomas informerar om bakgrunden till  
   2020/2021  förslaget. Det beslutas i enlighet med 
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    förslaget (se underlag). 
 
12  Övrigt: Professorsprogrammet Tomas informerar om bakgrunden till 

 punkten, dvs att institutionen ombetts 
inkomma med en komplettering till sitt 
remissvar. Diskussion. 

 
13   Datum för nästa styrelsemöte  26 mars 2020 kl. 10.15  
 
14 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
        Martin Jönsson   
 
Justeras:                 
  
 
 
        Toni Rønnow-Rasmussen  Tomas Persson  


	Närvarande:

