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Ekonom
Studierektor, protokollförare
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Line Stahl, studerande, grundutbildning

§

Ärende

Beslut

1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

2

Justeringsperson

Till justeringsperson utses Anton Emilsson.
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Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat
förslag med 7 tillagda informationspunkter.
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Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

5

Information

Tomas informerar om personalförändringar.
Tobias informerar om följande:
a/ Tre fakultetsfinansierade tjänster är utlysta.
Vidare har institutionen anhållit om tre till i
linje med styrelsebeslut 201207.
Martin 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
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b/ Institutionen producerade förra året 255
HÅS vilket är långt över utbildningsuppdraget, som ligger på 207 HÅS. c/ Många
studenter är registrerade på vårens kurser. Fler
studenter är just nu registrerade på båda
grundkurserna i filosofi än det har varit under
vårterminerna de senaste fem åren. Det ser
även bra ut på fortsättningskurserna i filosofi
med rekordmånga studenter på vår
fortsättningskurs på PPE-programmet. Det är
även speciellt många HAKOG-studenter
registrerade på masteruppsatskursen.
Erik och Toni informerar om följande:
d/ Inom en snar framtid kommer det att fattas
ett beslut om filosofidagarna alls kan
genomföras 2021 i ljuset av den pågående
pandemin.
Toni informerar om följande:
e/ Toni har för avsikt att ansöka om pengar så
att en gästprofessor från Tyskland, Monica
Betzler, ska kunna besöka institutionen.
Ellen informerar om följande:
f/ Studentrådet vid Stockholms universitets
filosofiinstitution har startat filosofitidskriften
Intension vilken är öppen för bidrag från
studenter från landets lärosäten.
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Rapport Framtidsrådet. [Marta Johansson
Werkmäster, Samuel Carlsson,
Robert Pál och Alexander Tagesson
ansluter till mötet. De lämnar mötet
vid punktens slut]

Eva informerar allmänt om framtidsrådet.
Samuel informerar om framtidsrådets arbete
med miljödiplomering. Institutionen uppfyller
alla krav sånär som på två och för att uppnå
dessa så föreslår rådet att institutionen jobbar
med följande mål: 1) att ordna en
miljöutbildning för institutionens personal, 2)
att jobba med incitament för att personalens
resor ska bli mer miljövänliga, 3) att upprätta
en övergripande kommunikation om miljömål
med de andra institutionerna på LUX. Marta,
Robert och Alexander informerar om en
undersökning av könsfördelningen bland
lärare och kurslitteratursförfattare på
institutionens kurser.
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Institutionens yttrande och förslag på
Tomas presenterar förslaget. Diskussion.
sakkunnig, docenturansökan Erik Persson. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
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Institutionens yttrande och förslag på
sakkunnig, docenturansö kan Eric

Tomas presenterar förslaget. Diskussion.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
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Brandstedt.
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Prefekt, kommande mandatperiod.
[Robin Stenwall ansluter till mötet]

10

Studierektor, kommande mandatperiod.
[Martin lämnar tillfälligt mötet under
diskussionen. Robin lämnar mötet efter
punktens slut]
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Ansökningar om forskningsfinansiering
2021
a) Extra medel till doktorander för
litteratur, 2021

Tomas meddelar att han inte avser att fortsätta som
Prefekt nästa mandatperiod. Styrelsen ger i uppdrag
till valberedningen att hitta en ny prefekt till nästa
mandatperiod.
Martin meddelar att han kan tänka sig att fortsätta som
studierektor nästa mandatperiod. Diskussion.
Styrelsen meddelar att de är mycket nöjda med
Martins arbete som studierektor men också ser ett
värde i att uppdraget roteras. Styrelsen ger därför i
uppdrag till valberedningen att undersöka vilka
intressenter det finns för uppdraget och beroende på
utfallet eventuellt föreslå en ny studierektor till nästa
mandatperiod.

Tomas presenterar bakgrunden till förslaget. Styrelsen
beslutar att fortsätta att dela ut extra medel till
doktorander för litteraturinköp och dubblerar det
tidigare stödet så att det nu kan beviljas 4000/kr per
doktorand till litteraturinköp under 2021.

b) Acquisition of software for remote eyetracking with great apes at Lund University
Primate Research Station Furuvik
Tomas presenterar bakgrunden till förslaget.
[Tobias tar över som ordförande.]
Styrelsen beslutar att bevilja äskandet.
[Tomas tar över som ordförande.]
c) Äskande av forskningsmedel till
kognitiv zoologi
[Mathias Osvath ansluter till mötet.]
[Mathias lämnar mötet.]

d) Äskande av medel för att initiera en
Virtual-Reality-och- MoCap-infrastruktur
[Agneta Gulz lämnar mötet]
[Agneta återansluter till mötet och
Lars Hall ansluter till mötet.]

Styrelsen diskuterar förslaget.
Styrelsen ber om klargöranden från Mathias.
Styrelsen beslutar att bevilja äskandet vad gäller
alligatorkuratorn om det helt ligger inom 2021 men
avslår projektassistentsäskandet.
Agneta förtydligar förslaget
Styrelsen diskuterar förslaget.
Styrelsen ber om klargöranden från Agneta och Lars
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

e) Ansökningen angående skapandet av
institutionsgemensam forskningsportal
[Martin lämnar mötet och Anna tar över
som sekreterare resten av mötet.]
Diskussion samt ”frågestund” med Lars angående
[Lars lämnar mötet.]
äskandet. Styrelsen beslutar i enlighet med
förslaget.
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Övrigt

Tomas föreslår att valberedningens mandat
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förlängs till och med den 30 juni 2021.
Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.
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Datum för nästa styrelsemöte

24 mars kl. 10.15
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Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Martin Jönsson

Anna Cagnan Enhörning

Anton Emilsson

Tomas Persson

Justeras:
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