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biträdande prefekt med ansvar för forskning 
och forskarutbildning, lärare 
studerande, grundutbilduing 
ordförande, prefekt, lärare 
studerande, grundutbildning (från I 1.38) 
lärare 
lärare 
lärare 
lärare (via länk) 
studerande, forskarutbildning 
övrig personal 
övrig personal (via länk) 

studierektor, protokollförare 
ekonom (via länk) (fram till J 1 :30) 

Frånvarande: 
Agneta Gulz lärare 

s 'S Ärende Beslut 

Mötets öppnande 

2 Justcringsperson 

3 Fastställande av dagordning 

4 Föregående mötesprotokoll 

5 Tn formation 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Jakob Stenseko. 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 11 tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna efter 
mindre justeringar. 

Martin informerar om följande: 

a/ Robin Stenwall bar utnämnts till docent. 

Sonja informerar om följande: 
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b/ Studentrådet undrar vilken hjälp som står 
att fä från institutionen med rekrytering av 
nya ledamöter till rådet. c/ Filosofiska 
studentrådet har bytt namn till "Studentrådet 
för filosofi och kognitionsvetenskap". 

Tobias informerar om följande: 

d/ Det ligger ett förslag på fakultctsnivå om 
att flytta utlysningsperioden för 
doktorandtjänster så att den slutar 15/1 eller 
till och med 1/10. 

Toni informerar om följande: 

e/ Praktisk filosofi kommer att hålla ett 
internat i Torekov 25-26/10. 

Tomas informerar om följande: 

f/ Ämnet undrar om det fortfarande finns 
medel till ett internat. Svaret är ja. g/ Ämnet 
kommer att inom kort lägga fram en ny 
motion om att ändra institutionens namn till 
"Institutionen för filosofi och 
kognitionsvcrenskap". h/ En ny 
studentrepresentant behövs ti Il framtidsrådet. 

David informerar om följande: 

i/ Fakultetens kvalitersdialoger drar igång igen 
2023 efter ett års uppehåll. Vad gäller GU 
dialogen är dock HAKOG, och därmed i 
praktiken ämnet kognitionsvctenskap, 
undantaget eftersom programmet redan bar 
granskats under 2022. 

Jakob informerar om följande: 

j/ En ny doktorandkonferens om ansvar 
kommer att arrangeras. 

Anna informerar om följande: 

k/ Bokslutet för andra tertialet ser bra ut. 
Kostnaderna ligger lite över budget, men 
täcks av myndighetskapital. 

6 Förslag till ny ledningsstruktur Bakgrunden till förslaget har två delar. För det 
första ligger orimligt många medarbetarsamtal 
på prefekten (lite knappt 60 st vilket är långt 
mer än på andra H'I-institutioncr). För det 
andra har arbetsmiljöansvaret vuxit med åren 
och blivit mer heterogent (t.ex. inbegrips nu 
flera djurforskningsanläggningar). Som svar 
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7. Val av prefekt och studierektor 
[Martin lämnar mötet; Tobias tar 
över som ordförande] 

8. 

[Martin återvänder] 
[David lämnar mötet] 

[David återvänder] 

Ny lektor i teoretisk filosofi 

9. Ny basprofessor i praktisk filosofi 

på dessa utmaningar föreslås därför en ändrad 
ledningsstruktur. Enligt förslaget ska det 
finnas två biträdande prefekter, en med ansvar 
för forskning och en med ansvar för 
forskarutbildning. Forskningsprefekten håller 
utvecklingssamtal för forskare (för närvarande 
c:a 30 till antalet) och ansvarar för 
forskningsarbetsmiljön utanför LUX. FU 
prefektens uppdrag beräknas omfatta 25%. 
Det är svårare att uppskatta omfattningen av 
forskningsprefektens uppdrag, men denna 
föreslås vara 50% det första året, för att 
därefter omprövas. Tobias Ilansson Wahlgren 
föreslås fortsätta som forskningsprefekt; 
valberedningen föreslår en kandidat till posten 
som Ft.l-prefekt, med tillträde 1/1 2023. 
Åtminstone en person har redan uttryckt 
intresse för befattningen. Ingående diskussion. 
Styrelsen beslutar att bifalla förslaget men att 
omfattningen och arbetsbesk.rivningen för 
forskningsprefekten får bestämmas vid ett 
senare möte. Ylva reserverar sig mot beslutet 
och yrkar att ärendet bordläggs. 

Martin Jönsson är villig att fortsätta som 
prefekt. Omröstning sker och en majoritet 
bifaller förslaget att förlänga Martins uppdrag 
med ytterligare tre år. 
David Alm är villig att fortsätta som 
studierektor. Styrelsen bifaller förslaget att 
förlänga Davids uppdrag med ytterligare tre 
år. 

Bakgrunden till förslaget är att en ersättare 
behövs för Jan I-fartman, vars heltidstjänst 
som lektor upphörde för en tid sedan. Detta 
föreslås ske på två sätt. För det första ska 
Robin Stenwalls nuvarande tjänst på 50% 
utökas till l 00%. ( då han har företrädesrätt). 
För det andra ska ett nytt lektorat på 50% 
lysas ut. Den nye lektorn förvänts ha bred 
undcrvisningserfarenhet inom ämnet, men det 
är särskilt viktigt med erfarenhet av att 
undervisa i filosofins historia. Förslaget är att 
institutionen anhåller av fakulteten att få 
utföra åtgärder enligt ovanstående. Styrelsen 
beslutar att bifalla förslaget med redaktionella 
förändringar. 

Bakgrunden till förslaget är att en 
basprofessor i praktisk filosofi kommer att 
behövas som ersättare för Toni Rennow 
Rasmussen, som räknar med att gå i pension 
senast 2024. Då profcssorstillsättningar inte 
sällan drar ut på tiden är det nu viktigt att 
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10. 

I l. 

Val av ställföreträdande prefekt 

[Tomas lämnar mötet] 

[Tomas återvänder 

Äskande av projektassistent 

[Tomas lämnar mötet] 
[Tomas återvänder] 

12. Prioritetsordning av ämnen inför 
doktorandremiss 

13. 

14. 

Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

Vid protokollet: 

David Alm 

Justeras: 

Jakob Stenseke 

komma till skott. Förslaget iir att institutionen 
inom kort anhåller av fakulteten an få utlysa 
en sådan professur. Styrelsen beslutar att 
bifalla förslaget med redaktionella 
förändringar. 

Uppdraget som stf prefekt är treårigt, med 
start 1/l 2023. Som kandidat föreslås Tomas 
Persson. 
Styrelsen bi faller förslaget. 

Tomas Persson och Gabricla-Alina Sauciuc 
äskar om medel för att anställa en 
projektassistent på heltid i sex månader. 
Assistenten behövs för att utföra arbete inom 
ett forskningsprojekt som inte kunde utföras 
som planerat på grund av pandemin. 
Styrelsen bifaller äskandet. 

Bakgrund: Institutionen följer sedan tidigare 
ett rullande schema för doktorandansökningar. 
I enlighet med detta schema föreslås att 
institutionen inför 2023 i första hand anhåller 
om tre nya doktorandtjänster, en i varje ämne: 
i andra hand om två tjänster, en i teoretisk 
filosofi och en i kognitionsverenskap; och i 
tredje hand om en tjänst i teoretisk filosofi. 
Styrelsen bifaller förslaget. 

28/10, 10:15. 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Martin Jönsson 
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