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

och forskarutbildning, lärare 
Saber Malmgren studerande, grundutbildning 
Erik Olsson lärare 
Tomas Persson ordförande, prefekt, lärare 
Björn Petersson lärare 
Toni Rønnow-Rasmussen lärare 
Eva Sjöstrand övrig personal 
Ylva von Gerber övrig personal 
 
Övriga: 
Anna Cagnan Enhörning Ekonom 
Martin Jönsson Studierektor, protokollförare 
 
Frånvarande: 
 
 
§ Ärende Beslut 
 
1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
2 Justeringsperson Till justeringsperson utses Mattias Gunnemyr 
 
3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt utskickat 
  förslag med 8 tillagda informationspunkter.  
     
4 Föregående mötesprotokoll Protokollet läggs till handlingarna. 
  
 
5  Information  Tomas informerar om följande:   

a/ Den årlig inbjudan att nominera till 
Holbergpriset och Nils Klim-priset b/ remiss 
om strategiska profilområden för Lunds 
universitet c/ beslut om nytt 
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professorsprogram för HT-fakulteterna d/ 
inbjudan att nominera till Konung Carl XVI 
Gustafs proffesur i miljövetenskap e/ inbjudan 
att nominera till  Torsten och Ragnar 
Söderbergs stiftelsers professur till minne av 
Samuel Pufendorf, i politisk filosofi.  

Martin informerar om följande: 
 
f/ Skolverket har bett om en offert för 
uppdragsutbildning inom ramen för 
Lärarlyftet, vilket i vårt fall rör sig om en 
utbildning 1-90 i filosofi (delvis på distans) 
som gymnasielärare kan läsa för att bli 
behöriga att undervisa i filosofi på gymnasiet. 
En sådan kommer att skickas in 27 mars. 

 
 Toni informerar om följande: 
 

g/ SI-verksamheten kommer att starta upp sina 
första Zoom-möten. 
 
Erik informerar om följande: 
 
h/Erik och Toni söker medel till 
filosofidagarna. Det kommer att anordnas en 
uppsatstävling för masterstudenter i 
anslutning till konferensen. 
 

 
6 Förslag på extern expert till utlysning av  Tomas presenterar bakgrunden till förslaget.  
 postdoktortjänst i kognitionsvetenskap Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att 

föreslå doktor Anthony Barnhart som extern 
expert, förutsatt att eventuella 
jävsförhållanden utreds när kandidaterna till 
tjänsten är klara.  

 
7 Inrättande av kandidatprogram i teoretisk Martin informerar om det tänkta programmet. 
 filosofi Styrelsen beslutar att institutionen skickar in 

en föranmälan till utbildningsnämnden med 
avsikt att inrätta ett kandidatprogram i 
teoretisk filosofi givet att fakulteten kan höja 
institutionens HÅS när väl programmet 
startar. 

 
 
8 Datum för nästa styrelsemöte  11 maj 2020 kl. 10.15.  
 
9 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
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        Martin Jönsson   
 
Justeras:                 
  
 
 
        Mattias Gunnemyr  Tomas Persson  


