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§ Ärende Beslut 
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Mötets öppnande 

J usteringsperson 

3 Fastställande av dagordning 

4 Föregående mötesprotokoll 

5 Information 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Ylva von Gerber 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 7 tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna efter 
mindre justeringar. 

Martin informerar om följande: 

a/ Institutionen har fått en förfrågan om att ta 
över en Wallenberg Academy Fellow från ett 
annat universitet. Fem år återstår. Ärendet kan 
landa hos styrelsen framöver, men det är 
fortfarande oklart i vilken utsträckning 
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samfinansiering från universitetet centralt är 
möjlig. 

Toni informerar om följande: 

b/ Praktisk filosofi har nyligen varit på 
ämnesinternat på Hotell Torekov, vilket var 
mycket lyckat. 

Tomas informerar om följande: 

c/ Claudia Zeiträg disputerar 25/11; dl ämnet 
har tagit emot en första masterstudent från 
Ukraina genom Erasmus+; el planerna på ett 
ämnesinternat fortskrider. 

Aaron informerar om följande: 

f/ Benjamin Bolmgren har valts till ny 
ordförande i studentrådet och Erik Jansson har 
valts till vice ordförande. Emelie Anduri har 
utsetts som ny studeranderepresentant i 
institutionsstyrelsen. Isak Enström och Elias 
Hult har tillträtt som nya 
studeranderepresentanter i framtidsrådet. 

Anna informerar om följande 

g/ Institutionen inväntar fakultetens beslut om 
budgeten, även om vissa förhandsbesked 
redan har inkommit. 

6 Beslut om omfattning och arbets 
beskrivning för biträdande prefekt med 
ansvar för forskarutbildning, 
samt hur uppdragen skall tillsättas. 

Ordföranden presenterar en ny version av den 
arbets- och ansvarsfördelning som rör 
den nya ledningsstruktur som beslutades om 
vid föregående möte. Fördelningen har 
preciserats i samråd med fakultetens 
arbetsmiljökoordinator samt en central 
arbetsmiljöingenjör. Ordförande föreslår i 
linje med förslag på tidigare styrelsemöte (a) 
att den nya arbets- och ansvarsfördelningen 
skall gälla för de två nya ledningsuppdragen 
(biträdande prefekt med ansvar för forskning, 
och biträdande prefekt med ansvar för 
forskarutbildning) som ersätter det tidigare 
uppdraget med en biträdande prefekt för 
forskning och forskarutbildning; (b) att 
uppdraget som biträdande prefekt med ansvar 
Iör forskning omfattar 50% och uppdraget 
som biträdande prefekt med ansvar för 
forskarutbildning omfattar 25%; (c) att Tobias 
Hansson Wahlberg utses till biträdande 
prefekt med ansvar för forskning och att 
valberedningen får i uppdrag att föreslå en 
kandidat för uppdraget som biträdande prefekt 
med ansvar för forskarutbildning. 
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[Tobias lämnar mötet] 
[Tobias återvänder] 

7. Anhållan om inrättandeprövning av 
kandidatprogram 

8 

9 

Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

Utnämningarna kommer att gälla för ett år, 
med möjlighet till förlängning därefter. 
Dessutom ska omfattningen av de två nya 
uppdragen också omprövas efter ett år. 
Diskussion. Styrelsen beslutar i enlighet med 
förslag (a) med redaktionella ändringar i 
dokumentet rörande arbets- och 
ansvarsfördelningen. Ylva von Gerber 
reserverar sig mot beslutet. (Eftersom [b] och 
[c] förutsätter [a] så reserverar sig Ylva även 
mot dessa beslut, men framför inga 
invändningar mot dem som sådana.] Styrelsen 
beslutar i enlighet med (b). 
Styrelsen beslutar i enlighet med (c). 

Förslaget är att anhålla till HT-fakulteternas 
grundutbildningsnämnd om inrättandeprövning av 
ett nytt kandidatprogram i teoretisk filosofi (med 
det preliminära namnet "Kandidatprogram: Kritisk 
utredare"). Ett tidigare beslut med detta innehåll 
fattades 2020, men ett nytt beslut behövs då så pass 
lång tid har förflutit sedan dess. Diskussion. 
Styrelsen beslutar att acceptera förslaget och 
uppdrar åt studierektor att färdigställa underlaget i 
enlighet med fakulteternas riktlinjer och skicka 
anhållan till Grundutbildningsnämnden. 

6/12, kl. 13. 15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

David Alm 

Justeras: 

1~~r-- 
Ylva von Gerber 

~~- 

Martin Jönsson 
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