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4 Föregående mötesprotokoll 

5 Information 

PROTOKOLL 
Sammanträde 
7 December 2020 
kl. l 0.15 - 11.15 
På internet via Zoom, 
mötes-id: 672 2797 0788 

Dnr: STYR 2020/2106 
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Beslut 

Ordforanden forklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Ylva von Gerber 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
forslag med Il tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Tomas informerar om fåljande: 

al Det finns ett uppdaterat dekanbeslut som 
gäller till 23 mars om att all undervisning som 
kan ställas om, skall ställas om till distans
undervisning. Aktuella beslut går att finna på 
HTs intemsida. Fakulteten utrustar allt fler 
salar och mötesrum får digitala 
sammankomster. b/ Uppfoljning av inbrott på 
LUX. Enda riktiga skyddet är att alltid ha 
backup på sitt datorinnehålL c/ Det blir på 

l'ostudress Filosofiska institutionen, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund Besöksadress LUX, Helgonavägen 3, vån 4 och 5 Telefon dir 046-222 75 90, 

viixe/046·222 00 00 Telefax 046-222 44 24 lnternetWWW.fil.lu.se E-postfil@fil.lu.se 



6 Pufendorffåreläsningama 

grund av pandemin ingen jullunch. d/ 
Företagshälsovården erbjuder fåreläsningar 
om hemarbete, vilka kan bokas vid behov. e/ 
Personalfårändringar: postdoktom Matthew 
Tompkins har anlänt; biträdande 
univet:sitetslektorat inom W ASP-HS utlyses 
senast 15:e december. f/ Den pågående 
utlysningen får samverkansmedel är 
antagligen den sista och intressenter 
uppmanas att ta chansen att söka medel. 

Tobias informerar om fåljande: 

g/ RQ20-processen börjar gå mot sitt slut och 
rapporten väntas publiceras i slutet av mars. 
Uppfåljning av institutionens planerade 
insatser sker i dialog med forskningsnämnden 
planerad till 12 april. h/ Till våren kommer 
HT-fakulteterna troligen att sluta anlita LO
konferens som arrangör av digitala 
disputationer. HT-intema lösningar kommer 
fårmodligen att utvecklas. 

Martin informerar om fåljande: 

il K valitetsdialogema får utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 2021 har temat 
studie-, lärande- och pedagogiska miljöer. 
Information om vilket underlag som behöver 
sammanställas kommer att skickas ut inom 
kort. 

Erik och Toni informerar fåljande: 
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j/ Det kommer att fattas ett beslut i januari 
eller februari nästa år om filosofidagarna alls 
kan genomfåras 2021 i ljuset av den pågående 
pandemin. 

Ellen och Line informerar om fåljande: 

kl studentrådet vid Stockholms universitets 
filosofiinstitution har får avsikt att starta en 
filosofitidskrift får studenter vilken med all 
sannolikhet kommer att vara öppen får bidrag 
från studenter vid andra lärosäten. 

Thomas Metzinger kommer troligen hålla 
2021 års Pufendorf-fåreläsningar (flyttade 
från 2020) även om det i dagsläget är oklart 
om de kommer att ges på campuseller på 
distans. 

Styrelsen beslutar att Daniel Dennett (som var 
tvungen att ställa in 2020 års foreläsningar) 
skall t_illfrågas gällande att ge en ersättnings-
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Budget 2021 

Medfinansiering av påslag för 
institutionsgemensamma 
kostnader 2021. 

satsningar, myndighetskapital fr.o.m. 
2021. . 

Institutionens yttrande och förslag på 
sakkunnig, docenturansökan Robin 
Stenwall. 

Per capsulam: Institutionens yttrande och 
förslag på sakkunnig, docenturansökan 
Tomas Persson. 

Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

Vid protokollet: 

Martin Jönsson 

Justeras: 

Ylva von Gerber 

föreläsning på distans för att skapa obruten 
kontinuitet i årslängden. 

Teoretisk Filosofi får i uppdrag att föreslå 
Pufendorf-föreläsare för 2022. 

Anna informerat om budgeten. Diskussion. 
Styrelsen antar budgeten. 

Tomas presenterar hur medfinansieringen 
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av institutionsgemensamma kostnader sett ut 
tidigare. Det beslutas att institutionen kommer 
att fortsätta medfinansiera indirekta kostnader 
för forskningsanslag som överstiger 30%. 
Respektive medfinansiering om 5% i de fall 
en lägre gräns än 30% redan satts av 
bidragsgivaren. 

Tomas presenterar förslaget. Diskussion. Styrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Erik presenterar förslaget. Styrelsen beslutar i enlighet 
med förslaget med ett par redaktionella ändringar av 
yttrandet. 

Punkten beslutas i enlighet med röstningen som ägde 
rum via e-mail 201022 (8 röstade för förslaget, O mot 
förslaget). 

5 februari kl. l 0.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

T o mas Persson 


