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Närvarande: 
Ledamöter: 
Ingar Brinck suppleant, lärare 
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 
Eva Sjöstrand [till punkt 12] övrig personal 
Ylva von Gerber övrig personal 
 
Övriga: 
Christian Balkenius [från punkt 11] 
Mathias Osvath [punkt 8] 
Anna Cagnan Enhörning Ekonom 
Martin Jönsson Studierektor, protokollförare 
Toni Rønnow-Rasmussen lärare 
 
 
Frånvarande: 
 
 
§ Ärende Beslut 
 
1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
2 Justeringsperson Till justeringsperson utses Ingar Brinck 
 
3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt utskickat 
  förslag med 10 tillagda informationspunkter.  
     
4 Föregående mötesprotokoll Protokollet läggs till handlingarna.  
 
5  Information  Tomas informerar om följande:   

PROTOKOLL 
Sammanträde 
10 Maj 2020 
kl. 10.15 – 12.00 
På internet via Zoom, 
mötesid: 657-3468-4317 

Dnr: STYR 2020/864 
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a/ Tomas har beslutat i samråd med styrelsen 
att skjuta upp Pufendorf-föreläsningarna ett år 
med anledning av coronasituationen. Nya 
datum är 24-27 maj 2021.  
b/institutionsutflykten 2020 kommer ej att 
gemomföras under försommaren som planerat 
c/HT-fakulteterna utlyser tjänst som 
biträdande personalchef. d/ Tomas informerar 
om nyanställd personal.  

Martin informerar om följande: 
 
e/ Programstarten för det tänkta 
kandidatprogrammet ”Kritisk Utredare” 
kommer att skjutas upp något bl.a. på grund 
av behovet att inkludera en kurs i intervju-
metodik. 

 
 Tobias informerar om följande: 
 

f/ Doktorander behöver inte längre söka om 
förlängning årligen. g/ RQ20-intervjuerna har 
genomförts. 
 
Mattias informerar om följande: 
 
h/ Anton Emilsson kommer troligen att ersätta 
Mattias som doktorandrepresentant i 
styrelsen, efter beslut tagits av HTDR. 
 
Saber informerar om följande: 
 
i/Studentrådet har genomfört en YouTube-live 
intervju med Erik Brandstedt och planerar att 
göra fler intervjuer med andra gäster. 
 
Erik informerar om följande:  
 
j/ Erik kommer vara involverad i ett 
Pufendorf-projekt på 30% och vara 
frånvarande från institutionen en dag i veckan 
från och med 1 Oktober och 8 månader 
framåt.  
 

 
6 Ändring av framtidsrådets sammansättning Tomas informerar om att han har försökt 

  rekrytera personer till framtidsrådet. För att de 
som anmält intresse skall kunna utgöra rådet 
föreslår Tomas att rådets sammansättning 
ändras så att inte alla ämnen behöver 
representeras (även om detta är 
eftersträvansvärt) samt att 
styrelserepresentanten inte behöver komma 
från ämnesrepresentanterna. 
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  Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget 
med tillägget att om en representant från 
saknat ämne dyker upp skall övertaligt ämne 
minskas med en representant. 

 
7 Prognostiserat tertialbokslut 1, 2020  Anna informerar om förväntat tertialbokslut 1.  
 
[Mathias Osvath ansluter till mötet] 
 
8 Institutionens yttrande inför tillsättning av  Diskussion. Tjänsten hade 13 sökande. Det  
 doktorandtjänst i kognitionsvetenskap  har inte inkommit några erinranden. Styrelsen 
 med inriktning mot dinosaurie-.  beslutar att fastslå rapporten. 
 kognition (VR)  
 
[Mathias lämnar mötet] 
 
 
9 Institutionens yttrande inför tillsättning av  Diskussion. Tjänsten hade 28 sökande. Det  
 doktorandtjänst i teoretisk filosofi.  har inkommit en erinran som rörde framförallt 

ej inskickat material. Styrelsen beslutar att 
fastslå rapporten med ett appendix som 
redogör för svaret på erinran. 

 
10 Institutionens yttrande inför tillsättning av  Diskussion. Tjänsten hade 35 sökande, Det  
 doktorandtjänst i praktisk filosofi. har inte inkommit några erinranden. Styrelsen 

beslutar att fastslå rapporten med en smärre 
ändring. 

    
[Christian ansluter till mötet] 
 
11 Institutionens yttrande inför tillsättning av  Diskussion. Tjänsten hade 21 sökande.  
 doktorandtjänst i praktisk filosofi med Styrelsen är frågande kring huruvida en  
 inriktning mot AI och etik (WASP-HS). kandidat är formellt behörig. En erinran har 

inkommit rörande en sökande som fallit bort 
från texten i utlåtandet på redaktionell väg. 
Styrelsen beslutar att fastslå rapporten med en 
smärre ändring, ett appendix rörande erinran 
och med ett andra appendix som klargör 
behörighetsfrågan.  

 
12 Institutionens yttrande inför tillsättning av Diskussion. Tjänsten hade 17 sökande Det har  
 doktorandtjänst i kognitionsvetenskap med inte inkommit några erinranden. Styrelsen  
 inriktning mot AI och etik (WASP-HS).  beslutar att fastslå rapporten. 
 
[Eva lämnar mötet] 
 
13 Medfinansiering vad gäller ansökan om  Diskussion. Styrelsen är i princip positiv till 
 biträdande lektorat på området ”sociala förslaget men de exakta utlysningskraven 
 autonoma artefakter” (WASP-HS). måste diskuteras i styrelsen vid eventuellt 

erhållande av medel för tjänsten. 
 
14 Datum för nästa styrelsemöte  19 augusti 2020, kl 10.15  
 
15 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 
 
 
 
        Martin Jönsson   
 
Justeras:                 
  
 
 
        Ingar Brinck  Tomas Persson  


