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Mötets öppnande 

J usteringsperson 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Tobias Hansson 
Wahlberg 

3 Fastställande av dagordning 
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Föregående mötesprotokoll 

Information 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 11 tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna 

Martin informerar om följande: 

a/ 1/9 tillträder flera nya anställda sina 
tjänster: Anders Herlitz som lektor i praktisk 
filosofi, Mark Bowker som Marie Curie 
stipendiat och post-doc i Teoretisk filosofi, 
samt Daniel Telech och Patrick Todd som 
forskare inom LGRP. Dessutom tillträder tre 
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nya doktorander; Anton Wrisberg i 
kognitionsvetenskap (fakultetsfinansierad), 
Simon Grendeus i kognitionsvetenskap 
(Mathias Osvaths projekt), August Renbo 
Olsen i praktisk filosofi. b/ Institutionen 
förfogar sedan I /8 över nya lokaler i 
byggnaden Geocentrum I (tvärsöver 
Sölvegatan från Lux), avsedda för de 
kognitiva zoologernas verksamhet. c/Det 
kommer att anordnas ett mingel i anslutningen 
till de nya lokalerna i början av höstterminen 
(antagligen 9/9). 

Tobias informerar om följande: 

d/ Nya allmänna studieplaner för 
forskarutbildningen är på gång, 
förhoppningsvis redan till att de nya 
doktoranderna börjar 1/9. 

Toni informerar om följande: 

e/ En gästdoktorand i praktisk filosofi från 
Schweiz kommer under VT22; f/ ett 
ämnesinternat kommer eventuellt att äga rum 
under hösten; g/ ämnet föreslår att Peter 
Singer bjuds in som Pufendorf-föreläsare 
2023; h/ Utlysningen av basprofessuren i 
praktisk filosofi är på gång. 

Tomas informerar om följande: 

i/ Det finns en viss oro bland 
kognitionsvetarna för att det nya 
profilområdet "Natura! and Artificial 
Cognition" inte involverar hela ämnet - även 
om mycket med satsningen förblir oklart. 
Fakulteten är informerad. 

David informerar om följande: 

j/ Antagningssiffrorna för höstens kurser är 
som följer (med förra höstens siffror inom 
parentes): BASA0I: 76 (52); PTT07: 52 (52); 
FPRA12: 97 (94); FPPA0l: 38 (33); FPRA22: 
7 (17); FPRK0l: 8 (9); FTEA13: 70 (54); 
FTEA21: 9 (6); FTEK0l: 5 (5); SASH81: 
19+ 19 ( oklart men troligen ungefär samma); 
SASH92: 17+ 17. Totalt sett har det alltså skett 
en viss ökning, även om det förstås återstår att 
se hur många studenter som faktiskt 
registreras på kurserna. 

Jakob informerar om följande: 
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k/ Jakob har tagit över som 
doktorandrepresentant i styrelsen efter Anton 
Emilsson. Martin Sjöberg är ny suppleant. 

6 Budgetskrivelse 2023 Ingående diskussion. Styrelsen godtar 
skrivelsen med smärre ändringar som 
prefekten uppdras att införa. 
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Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

Vid protokollet: 

~~. 

Justeras: or, ~lm t A r 
( i e-l~ tv\ v \J 
Tobias Hansson Wahlberg 

23/9, kl. 10.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Martin Jönsson 


