
LUNDS 
UNIVERSITET 

PROTOKOLL 
Sammanträde 
20 Augusti 2021 
kl. 10.15 - 11.10 
På internet via Zoom, 
mötes-id:: 641 0014 7706 

Dnr: STYR 2021/1555 

Filosofiska institutionen 

Institutions styre I sen 

Närvarande: 
Ledamöter: 
Ellen Davidsson 
Anton Emilsson 
Agneta Gulz 
Tobias Hansson Wahlberg (från informations 
punkt e) 
Etik Olsson 
Tomas Persson 
Björn Petersson 
Toni Rennow-Rasmussen 
Eva Sjöstrand 
Ylva von Gerber 

Övriga: 
Anna Cagnan Enhörning 
Martin Jönsson 

studerande, grnndutbildning 
studerande, forskarntbildning 
lärare 
biträdande prefekt med ansvar för forskning 
och forskarntbildning, lärare 
lärare 
ordförande, prefekt, lärare 
lärare 
lärare 
övrig personal 
övrig personal 

Ekonom 
Studierektor, protokollförare 

Frånvarande: 
Line Stahl 

§ Ärende 

studerande, grnndutbildning 

Beslut 

Mötets öppnande 

2 J usteringsperson 

3 Fastställande av dagordning 

4 Föregående mötesprotokoll 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Agneta Gulz. 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 6 tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

5 Information Tomas informerar om följande: 

a/ Personalförändringar: Valentina Fantasia är 
ny biträdande lektor i kognitionsvetenskap. 
b/Dan Egonsson har gått i pension. 

Toni 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 



2 

c/ Hitintills har 18 personer sökt lektoratet i 
praktisk filosofi men ansökningsperioden är 
inte stängd ännu. 

Etik informerar om följande: 
d/ Arvid Båve fortsätter som forskare 
ytterligare ett år. 

[Tobias ansluter till mötet] 

Tobias informerar om följande: 

el Det kommer utlysas en ht-gemensam 
doktorandtjänst 30/8 - 30/9 inom Agenda 
2030 med imiktning mot hållbarhet och 
samhällsutmaningar. 

[Erik lämnar mötet] 

6 Kompletterande samfinansiering 2021. 

7 Ansökningar om forskningsfinansiering 
2021 

[Jana ansluter till mötet] 

[ J ana lämnar mötet] 

8 Budgetskrivelse 2022 

9 

10 

Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

Agneta informerar om följande: 
f/ Arbetet med att utrusta det ny YR-labbet 
fortskrider som planerat. 

Tomas föreslår att nydisputerade skall ges 
möjlighet till en månads anställning för att 
skriva projekt-ansökningarna. Styrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget. 
Tomas föreslår att institutionen skall 
medfinansiera 15% extra av 
overheadkostnaden för externa projekt. 
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Jana presenterar bakgrunden till sin ansökan 
om medel för utrustning av ADACOM labbet 
("Audio description and accessible 
communication"). Diskussion Styrelsen 
beviljar ansökan. 

Agneta presenterar bakgrunden till äskandet 
av medel för en plattform för 
forskningsprojekt kring elevers data literacy. 
Diskussion. Styrelsen beviljar äskandet. 

Diskussion. Styrelsen fastställer skrivelsen 
med smärre ändringar. 

29 oktober kl. 10.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 

Martin Jönsson 

Justeras: 
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Agneta Gulz Cv ~---- 
Tomas Persson 




