
LUNDS 
UNIVERSITET 

PROTOKOLL 
Sammanträde 
25 Mars 2022 
kl. 10.15 - 11.20 
Hybridmöte i B538 och på 
internet via Zoom, mötes-id: 
69041036943 

Dnr: STYR 2022/747 

Filosofiska institutionen 
In sti tu tio nsstyre Isen 

Närvarande: 
Ledamöter: 
Anton Emilsson 
Isak Enström 
Agneta Gulz 
Tobias Hansson Wahlberg 

Sonja Holmer 
Martin Jönsson 
Tomas Persson 
Björn Petersson 
Toni Ronnow-Rasmussen 
Betty Tärning 
Ylva von Gerber 

Övriga: 
David Alm 
Anna Cagnan Enhörning 

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

studierektor, protokollförare 
ekonom 

§ Ärende Beslut 
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Mötets öppnande 

Justeringsperson 

Fastställande av dagordning 

4 Föregående mötesprotokoll 

5 Information 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Tomas Persson 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 11 tillagda informationspunkter 
och en övrig punkt (§7). 

Protokollet läggs till handlingarna efter 
mindre justeringar. 

Martin informerar om följande: 

a/ Årets Pufendorf-föreläsningar hålls 1-3 juni 
av Amie Thomasson. Sannolikt äger den 
traditionsenliga middagen rum 2/6, och 
dessutom ett mingel efter den första 
föreläsningen; prefekten ombesörjer att 
information om evenemanget sprids genom de 
vanliga kanalerna; b/ fakultetens arbetsutskott 
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har beslutat om nya regler för oavlönade 
docenter. Bland nyheterna märks följande: (i) 
kriterierna för docentur är vagare än tidigare, 
även om skillnaden i praktiken sannolikt inte 
blir så stor; (ii) pedagogisk meritering 
förutsätts inte längre; (iii) en formulering har 
skärpts för att klargöra att om institutionen 
bedömer att en utnämning till oavlönad docent 
ej är till nytta för institutionen så beslutar 
dekan normalt att avslå ansökan (utan vidare 
prövning); c/ Från teoretisk filosofi: Mark 
Bowker kommer att tillträda som Marie 
Curie-forskare vid institutionen. 

Toni informerar om följande: 

d/. Björn Petersson är en av årets 
Rausingföreläsare på Humanistdagarna; e/ 
handledarkollegiets rankning av 
doktorandansökningarna är klar; f/ två 
forskare kommer att anställas inom LGRP; g/ 
datum för intervjuer och provföreläsningar för 
lektoratet i praktisk filosofi har satts till 12/5, 
och fem kandidater kommer att intervjuas. 

Björn informerar om följande: 

h/. Filosofidagarna går av stapeln 10-12 juni i 
Lund. Björn delar ansvaret som sekreterare 
med Toni. Förfrågningar om att sitta som 
ordförande på sessioner kan väntas framöver; 
i/ Sherwin MirzaeiGhazi kommer inom kort 
att tillträda som ny doktorand i praktisk 
filosofi inom LGRP. Han befinner sig redan 
på institutionen. 

David informerar om följande: 

j/. Institutionen är nu tillbaka i normalläge 
efter pandemin och de 
övergångsbestämmelser som har gällt på 
fakultetsnivå har upphävts. Överlag har 
anpassningen fungerat väl under terminen, 
men det är viktigt att komma ihåg att digital 
undervisning som regel inte är tillåten på 
kurser som inte ges som distanskurser, även 
om det brukar vara oproblematiskt att göra 
enstaka moment digitala. Läget är dock oklart 
och någon form av policy, på institutions 
eller fakultetsnivå, vore önskvärd. 

Agneta informerar om följande: 

k/. Åtminstone två profilområdesansökningar 
med deltagare från kognitionsforskning ( och i 
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ett av fallen också från teoretisk filosofi) har 
skickats in. Björn tillfogade att detsamma 
gäller en ansökan med deltagare från praktisk 
och teoretisk filosofi. 

6 Bokslut 2021 Anna informerade om bokslutet 2021. 
Budgeten var anpassad för ett normalt år, men 
pandemin har lett till lägre driftkostnader, i 
synnerhet på forskningssidan. Budgeterat 
resultat var -4 Mkr, medan det faktiska 
resultatet var -1,3 Mkr. Detta förklaras delvis 
också av vissa oförutsedda inkomster. 
Institutionens mål för myndighetskapitalet är 
att det ska motsvara högst 20% av de totala 
kostnaderna. Budgeterat utfall för 2021 var 
32% och det faktiska utfallet 36%, vilket 
kommer att leda till ett visst avlyft till 
fakulteten. (För 2022 budgeteras 29%, då 
institutionen med en återgång till normalläge 
åter kan räkna med högre driftskostnader.) På 
utbildningssidan överträffade institutionen 
med råge uppdraget. Det budgeterade 
uppdraget uppgick till 214 HÅS, medan den 
faktiska produktionen motsvarade hela 264 
HÅS. 

7 Lokalfrågor Tomas föreslog att vindsutrymmet i 
anslutning till hissmaskinrummet skulle kunna 
byggas om och därmed ge omkring sex nya 
kontorsplatser, vilket skulle hjälpa med 
lokalbristen. Några ledamöter påpekade också 
att det eventuellt finns behov av ett större 
seminarierum. De tillgängliga 
vinds utrymmena är dock inte lämpliga för 
detta syfte. Tomas och Martin uppmanas att 
undersöka möjligheter och kostnader för 
ombyggnation. 
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Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

13/5,kl.10.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

David Alm 

Justeras: f-- 
Tomas Persson 
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Martin Jönsson 




