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kl. 10.15 – 11.21
På internet via Zoom,
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Institutionsstyrelsen

Närvarande:
Ledamöter:
Ellen Davidsson
Anton Emilsson
Agneta Gulz
Tobias Hansson Wahlberg
Erik Olsson, till och med punkt 9.
Tomas Persson
Björn Petersson
Toni Rønnow-Rasmussen
Eva Sjöstrand
Line Stahl
Ylva von Gerber

studerande, grundutbildning
studerande, forskarutbildning
lärare
biträdande prefekt med ansvar för forskning
och forskarutbildning, lärare
lärare
ordförande, prefekt, lärare
lärare
lärare
övrig personal
studerande, grundutbildning
övrig personal

Övriga:
Anna Cagnan Enhörning
Martin Jönsson

Ekonom
Studierektor, protokollförare

Frånvarande:

§

Ärende

Beslut

1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

2

Justeringsperson

Till justeringsperson utses Anton Emilsson.

3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickat
förslag med 11 tillagda informationspunkter
och en förändring av ordningen av punkterna
8 och 9.

4

Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

5

Information

Tomas informerar om följande:
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2

a/ Lokal för institutionens satsning på Virtual
Reality i forskning har hittats på LUX och
börjar hyras fr.o.m. 1 juni. b/
Planerna för 2022 års centrala
resursfördelning beskrivs översiktligt. c/ I
väntan på uppdaterat rektorsbeslut om
coronarestriktioner gällande hela
verksamheten har förinformation gått ut av
vikt för schemaläggning av höstterminen (se
Martins punkt för vidare information)
d/ LUX aula har bokats för
Pufendorfföreläsningar 19-21 oktober.
Anna informerar om följande:
e/ I tertialbokslutet ser vi ut att landa kring ett
nollresultat. Tomas uppmanar ämnena att
fortsätta äska medel för forskningssatsningar
2021.
Martin informerar om följande:
f/ I ljuset av det senaste dekanbeslutet om
schemaläggning inför höstterminen 2021 så måste
grundkurserna i filosofi fortsatt ske på distans, men
övriga filosofikurser kan äga rum på campus. Vad
gäller HAKOG-kurserna så kommer vi med all
sannolikhet ha mer än 30 nya studenter vilket är
maxkapaciteten för våra största salar och dessa
behöver således också ske på distans.
Tobias informerar om följande:
g/ Det kommer inte att genomföras några
kvalitetsdialoger för forskarutbildning under
2021. h/ Alla doktorandhandledare är
välkomna till ett digitalt seminarium om
coronaproblem för doktorander och möjliga
lösningar på de problemen 19/5 10.30-11.30
27 /5 15.00-16.00 med bland andra prodekan
Stephan Borgehammar.
Toni informerar om följande:
i/ Det verkar just nu inte som att det kommer
att skjutas till extramedel för SI-verksamheten
till hösten som det gjorts under våren.
Erik informerar om följande:
j/ En ny forskartjänst har lysts ut i teoretisk
filosofi.
Anton informerar om följande:

3
k/ Doktoranderna planerar att ordna två
doktorandkonferenser varav en återupplivar
det tidigare föreliggande samarbetet mellan
Lund och Rutgers. Det kommer också att
äskas pengar för ett doktorandinternat.
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Yttrande och förslag på sakkunnig,
docenturansökan Matthew Talbert.

Tomas informerar om förslaget. Styrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
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Yttrande inför tillsättning av doktorandtjänster i kognitionsvetenskap

Agneta informerar om arbetet med
rangordningen. Styrelsen antar yttrandet.
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Yttrande inför tillsättning av doktorandtjänster i teoretisk filosofi

Erik informerar om arbetet med
rangordningen. Styrelsen antar yttrandet.
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Yttrande inför tillsättning av doktorandtjänster i praktisk filosofi
[Erik lämnar mötet under punktens gång,
men meddelar att han bifaller yttrandet]

Toni informerar om arbetet med
rangordningen. Styrelsen antar yttrandet med
några korrekturändringar och ett appendix
som styrker en av kandidaternas behörighet.
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Datum för nästa styrelsemöte

20 augusti kl. 10.15
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Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Martin Jönsson
Justeras:

Anton Emilsson

Tomas Persson
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