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Mötets öppnande 

J usteringsperson 

Fastställande av dagordning 

4 Föregående mötesprotokoll 

5 Information 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Toni. 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 11 tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna efter 
mindre justeringar. 

Tomas informerar om följande: 

a/ Amie L. Thomasson kommer att hålla nästa 
års Pufendorfföreläsningar 1-3 juni. b/ 
Institutionens hyreskostnader ökar något på 
grund av det nya YR-labbet. c/ Det är 
kontorsbrist på hela LUX. d/Det ser ut att bli 
ett Luciafirande på LUX. e/ 
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Coronarestriktionerna upphävs 1 november 
sånär som på att man ska stanna hemma om 
man har symptom på covid-19. 

Toni informerar om följande: 

f/ Praktisk filosofi har precis haft ett 
ämnes internat. 

Tobias informerar om följande: 

g/ Tobias ordnar tillsammans med Robin 
Stenwall konferensen "The Fifth Meeting of 
the Nordic Network of Metaphysics" 12-13 
November. 

Agneta informerar om föijande: 
h/ Kognitionsvetenskap kommer att åka på 
ämnesinternat 15-16 november. 

Anton informerar om följande: 
i/ Doktoranderna kommer att åka på 
doktorandinternat 8-9 december. 

6 Tertialbokslut 2 

7 Institutionens yttrande och förslag på 
sakkunnig, docenturansökan Robin 
Stenwall. 

8 Prioriteringsordning av ämnen inför 
doktorandremiss. 

Eva 
j/T A-personalen kommer att åka på internat 1- 
2 december. k/ Representanter från 
masterprogrammet i kognitionsvetenskap vid 
Aarhus universitet kommer att medverka i en 
programkonferens med masterprogrammet i 
kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. 

Anna presenterar bokslutet. Institutionen 
följer budgeten vilket innebär ett planerat 
underskott. Styrelsen fastslår bokslutet. 

Tomas presenterar förslaget. Styrelsen fastslår 
yttrandet och förslaget. 

Tobias informerar om bakgrunden. Under 
2021 kunde institutionen utlysa tre 
fakultetsfinansierade doktorandtjänster vilket 
innebär, med tidigare policy, att vi inte roterar 
den prioriteringsordning som vi använt oss 
tidigare. 

Styrelsen beslutar att fortsätta med den 
rullande prioriteringsordningen som har använts 
tidigare, utan att uppdatera den. 
Prioriteringsordningen beslutas således att vara 
följande: 

1. kognitionsvetenskap 
2. praktisk filosofi 
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3. teoretisk filosofi 

9 Hanteringsordning för institutionens 
yttranden gällande doktorandtjänster 

10 Doktorandprogram 

11 

12 

Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

I första hand ska institutionen ansöka om tre 
fakultetsfinansierade tjänster, en i varje ämne. 
I andra hand ansöker institutionen om två 
tjänster, en i kognitionsvetenskap och en i 
praktisk filosofi. I tredje hand ansöker 
institutionen om en tjänst i 
kognitionsvetenskap. 

Tobias informerar om att filosofiska 
institutionen är en av få institutioner vid HT 
som tar handledarkollegiernas yttranden 
genom styrelsen. I ljuset av att HT från våren 
-22 avser att effektivisera 
beredningsprocesserna, samt att extern-, LU 
och HT-finansierade tjänster ofta utlyses vid 
olika tidpunkter, föreslår Tobias att 
handledarkollegiernas yttranden 
fortsättningsvis inte behöver godkännas av 
styrelsen innan de skickas till 
Forskarutbildningsnämnden av biträdande 
prefekt för forskarutbildningen. 

Diskussion. 

Förslaget bifalles med tillägget att yttranden 
presenteras för styrelsen i form av 
informationspunkter i efterhand och att den 
nya ordningen utvärderas hösten 2022. 

Anton informerar om ett förslag som har 
diskuterats i forskarutbildningsnämnden som 
syftar till en större långsiktighet och 
institutionskontroll över de fakultsfinansierade 
doktorandtjänsterna. Förslaget diskuteras. 

6 december kl. I 0.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

#~/~ 
Martin Jönsson ~ 

Justeras: ~ /'\~ 

Tomas Persson 
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