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Närvarande: 
Ledamöter: 
logar Brinck 
Anton Emilsson 
Tobias Hansson Wahlberg 

Sonja Holmer 
Martin Jönsson 
Mathias Osvath 
Tomas Persson 
Toni Rennow-Rasmussen 
Betty Tärning 
Ylva von Gerber 

Övriga: 
David Alm 
Anna Cagnan Enhörning 
Petter Johansson 
Christian Balkenius 

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

studierektor, protokollförare 
ekonom (via länk) 
lärare(§ 7) 
lärare(§ 8) 

Frånvarande: 
Isak Enström 
Agneta Gulz 
Björn Petersson 

studerande, grundutbildning 
lärare 
lärare 

§ Ärende Beslut 

Mötets öppnande 

2 J usteringsperson 

3 Fastställande av dagordning 

4 Föregående mötesprotokoll 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Anton Emilsson 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 10 tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna efter 
mindre justeringar. 

5 Information Martin informerar om följande: 

a/ Daniel Telech och Patrick Todd anställs 
som forskare inom LGRP:och Mark Bowker 
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som Marie Curie-forskare fr.o.m. 1/9. b/ 
Akademiska hus kommer att ta fram ett 
utredningsavtal för att se vad som behöver 
göras för att vindsutrymmena ovanför 
institutionens nuvarande lokaler skall kunna 
användas som kontorsplatser. Oavsett så står 
det klart att en sådan förändring skulle 
innebära högre hyra; c/ Årets 
institutionsutflykt kommer att äga rum 15/6 

Tobias informerar om följande: 

d/ Rangordningarna av de sökande till de 
nyligen utlysta doktorandtjänsterna är nu klara 
och har tillställts av fakulteten. 
Kognitionsvetenskap har tre namn på sin 
kortlista: (1) Anton Wrisberg, (2) Simon 
Grendeus och (3) Pierre Klintefors. Simon var 
dessutom högst rankad sökande för den 
separata doktorandtjänst som utlysts inom 
Mathias Osvaths projekt. Även praktisk 
filosofi har tre namn på sin kortlista: ( 1) 
August Renbo Olsen, (2) Albin Torstensson 
och (3) Sophie Birkedahl Scheel 

Ingar, Mathias och Martin informerar om 
följande: 

e/ Tre av de ansökningar om profilområden i 
vilka forskare från Filosofiska instituionen 
deltar har gått vidare i konkurrensen. Det 
gäller "Natura! and Artificial Cognition" med 
Christian Balkenius och Ingar Brinck; 
"Decision from Sensation to Action" med 
Christian Balkenius, Mathias Osvath och 
Annika Wall in; samt "Human Rights in a 
Polarized World" med bl.a. Björn Peterson, 
Martin Jönsson och Erik Brandstedt. 

Toni informerar om följande: 

f/ Monika Betzlers Hedda Andersson 
gästprofessur har beviljats, men 
finansieringen (750000 kr) räcker tyvärr inte 
till den årslånga tjänst som ursprungligen 
planerats (med början i april 2023); g/ 
provföreläsningar och intervjuer med 
kandidater till lektoratet i praktisk filosofi 
äger rum 12/5 via Zoom: h/ planeringsarbetet 
med Filosofidagarna går framåt och ett 
preliminärt program är nu tillgängligt. 

Anton informerar om följande: 
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i/ Jakob Stenseke tar över som 
doktorandrepresentant fr.o.m. HT22, med 
Martin Sjöberg som suppleant; j/ Early Career 
Workshop i april avlöpte väl och 
förhoppningen är att den ska bli ett årligt 
återkommande evenemang (nästa gång blir 
HT 23); arrangörerna strävar efter att få fler 
bidrag inom Kognitionsvetenskap till nästa 
omgång. 

6 Pufendorfföreläsare 2023 

7 Förlängning Matthew Tompkins 

[Petter lämnar mötet] 
[Petter kommer tillbaka] 

8 Samfinansiering WASP-HS 

Praktisk filosofi anmodas nominera en 
kandidat till nästa styrelsemöte. 

Petter Johansson föredrar ärendet. Matthew 
Tompkins påbörjade i oktober 2020 en 
fakultetsfinansierad post doc-tjänst. P.g.a. av 
pandemin har det dock varit omöjligt för 
honom att utföra allt det arbete som 
ursprungligen var planerat. På en direkt 
förfrågan från Petter (projektledaren) om 
möjligheten att förlänga tjänsten med tre 
månader har fakulteten svarat att Matthew i 
första hand bör vända sig till institutionen. 
(Frågan motiverades av att flera doktorander 
på fakulteten har beviljats förlängning av 
liknande skäl). Frågan är nu om 
myndighetskapital ska användas för en sådan 
förlängning. 
Ingående diskussion. 
Styrelsen konstaterar att det är rimligt att 
fakulteten bekostar förlängningen då det är en 
fakultetsfinansierad anställning, och beslutar 
därför att rekommendera Petter att vända sig 
dit med sin begäran. 

Christian Balkenius föredrar ärendet. W ASP 
HS vill utlysa gästprofessurer inom projektet 
och deltagande universitet har nominerat 
möjliga kandidater. (Inga fler nomineringar är 
längre möjliga.) Tre av de kandidater som 
nominerades av Lunds universitet var tänkta 
att vara knutna till Filosofiska institutionen, 
och det har nu visat sig att bara en av dessa 
har möjlighet att faktiskt åta sig uppdraget. 
Det är Martin Butz, professor i kognitiv 
modellering i Ti.ibingen. Han har 
forskningsintressen inom 
kognitionsvetenskap, filosofi och psykologi. 
WASP-HS betalar för (1) en 20% anställning 
för gästprofessorn, (2) 50% forskningstid för 
forskare på institutionen verksamma inom 
WASP-HS, samt (3) en doktorandtjänst- allt 
detta under fem års tid. Totalt ställer WASP 
HS upp med 8500 tkr (inklusive 18,5% OH + 
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[Christian och Ingar lämnar mötet] 
[Christian och Ingar kommer tillbaka] 

9 

10 

Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

lokalkostnader), vilket kan förväntas täcka 
kostnaderna för ovanstående. Som 
motprestation förväntas Filosofiska 
institutionen finansiera ytterligare en 
doktorand eller en post-doc inom 
forskningsområdet, till en förväntad kostnad 
av 3000 tkr. Fråga: Bör institutionen acceptera 
erbjudandet? 
Ingående diskussion. 
Styrelsen beslutar att tacka ja till erbjudandet, 
med villkor att de två nya tjänsterna (två 
doktorandtjänster alternativt en doktorand och 
en post-doc) är inom praktisk filosofi 
respektive teoretisk filosofi, och med tydlig 
AI-profil. 

3/6, kl. 11.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

David Alm 

Justeras: 

Martin Jönsson 


