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Fi losof iska	 inst i tut ionen	
Inst i tut ionsstyrelsen	

 
 
Närvarande: 
Ledamöter: 
Aaron Miltz studerande, grundutbildning 
Sonja Holmer studerande, grundutbildning 
Anton Emilsson studerande, forskarutbildning 
Agneta Gulz lärare 
Tobias Hansson Wahlberg  biträdande prefekt med ansvar för forskning 
 och forskarutbildning, lärare 
Erik Olsson lärare 
Tomas Persson ordförande, prefekt, lärare 
Björn Petersson lärare 
Toni Rønnow-Rasmussen lärare 
Eva Sjöstrand övrig personal  
Ylva von Gerber övrig personal 
 
Övriga: 
Anna Cagnan Enhörning Ekonom 
Martin Jönsson Studierektor, protokollförare 
 
 
 
§ Ärende Beslut 
 
1 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
2 Justeringsperson Till justeringsperson utses Erik. 
 
3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt utskickat 
  förslag med 9 tillagda informationspunkter 

och en tillagd övrig punkt (14). 
     
4 Föregående mötesprotokoll Protokollet läggs till handlingarna efter 
  mindre justeringar.  
 
5  Information  Tomas informerar om:  

a/ HT-budgetbeslut har tagits och är relativt 
gynnsamt för institutionen, i synnerhet på 
utbildningssidan.  
  
Martin informerar om: 

PROTOKOLL 
Sammanträde 
6 december 2021 
kl. 10.15 – 11.10 
Hybridmöte i B538 och på 
internet via Zoom, mötes-id: 
657 1145 5463  
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b/ Ett Pufendorftema med titeln ”Post hoc 
interventioner” har beviljats och kommer att 
ledas av Martin under 2022. 

Toni informerar om: 
c/ Rekryteringen av en universitetslektor i 
praktisk filosofi fortskrider planenligt  

Erik informerar om: 
d/ Arbetet fortskrider med planeringen för 
filosofidagarna i juni 2022. 

Agneta informerar om: 
e/ Kognitionsvetenskap har varit på 
ämnesinternat 15-16 november. 
 
Anton informerar om: 
f/ Doktoranderna ska på doktorandinternat 8-9 
december. g/ Det kommer anordnas en ”Lund 
Early Career Workshop” på temat ”Perception 
and Responsibility”, den 28-29 April. 
 
Eva informerar om: 
h/TA-personalen har varit på internat 1-2 
december.  
 
Studentrepresentanterna informerar om 
i/ Det finns ett intresse bland studenterna som 
läser praktisk filosofi att läsa fristående kurser 
i teoretisk filosofi, i synnerhet i logik. 

 
6 Utseende av valberedning Tomas redovisar en inventeringsprocess 
  av intresserade vid institutionen och 
  föreslår att David Alm, Erik Persson, Jens 

Nirme och Annah Smedberg-Eivers utses till 
ny valberedning, på mandatperiod om 3 år. 
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 
7 Instruktioner till valberedning  Diskussion. Styrelsen beslutar i enlighet med 
  förslaget.  
    
8 Budget 2022  Anna presenterar ett förslag till budget. 
  Styrelsen antar budgeten.  
 
9 Medfinansiering av påslag för   Anna presenterar ett förslag om 
 institutionsgemensamma kostnader 2022 samfinansiering av projekt från 30% i linje 

med tidigare år. Styrelsen antar förslaget. 
  

 
10 Satsningar, myndighetskapital fr.o.m. Diskussion. Styrelsen förlänger tidigare beslut 

men justerar litteraturstödet till doktorander 
till 3 000 kr.  

   
11 Uppdaterad Arbets- och ansvars-  Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 fördelning vid Filosofiska institutionen 
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12 HT-fakulteternas BUL-pilot Diskussion.  
 
13 Institutionens arbete med förslag till Diskussion. 
 LU:s profilområden 
 
14 Tema till provföreläsning Möjliga teman till provföreläsning vid 

 tillsättning av universitetslektorat i praktisk 
filosofi diskuteras. Ett förslag till 
Lärarförslagsnämnden antas. 

 
15 Datum för nästa styrelsemöte 18 februari 2022 10.15 
  
 
16 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat och 

avtackas med blommor från styelsen. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
       Martin Jönsson    
 
Justeras: 

                  
 
       Erik Olsson  Tomas Persson 

fil-eol
Stämpel


