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§ Ärende 

Dnr: STYR 2022/1371 

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

studierektor, protokollförare 
ekonom 

Beslut 

Mötets öppnande 

2 J usteringsperson 

3 Fastställande av dagordning 

4 Föregående mötesprotokoll 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Agneta Gulz 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 4 tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna efter 
mindre justeringar. 

5 Information Tobias informerar om följande: 

a/ Alla förstarankade sökande till de under 
vintern utlysta doktorandtjänsterna har tackat 
ja: (1) Anton Wrisberg i kognitionsvetenskap 
(fakultetsfinansierad); (2) Simon Grendeus i 
kognitionsvetenskap (finansierad av Mathias 
Osvaths forskningprojekt); (3) August Renbo 
Olsen i praktisk filosofi (fakultetsfinansierad). 
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Agneta informerar om följande: 

bl Hearings har ägt rum på universitetsnivå 
med företrädare för de två 
profilområdesansökningar inom 
kognitionsvetenskap som har gått vidare i 
konkurrensen. 

Toni och Björn informerar om följande: 

c/ Planeringsarbetet med Filosofidagarna 
fortskrider och alla schemalagda evenemang 
är nu fullt bemannade. 

d/Anna informerar om följande (som svar på 
fråga som ställdes på tidigare möte): 

De medel som lyfts av från fakulteterna till 
universitetsnivå används till bl.a. följande: 
projektet "HR excellence", digitala lärmiljöer, 
livslångt lärande, kurser inom Edulab, 
gemensam tentamensservice, Agenda 2030. 

6 Gästprofessor i praktisk filosofi Toni Ronnow-Rasmussen föredrar ärendet. 
Toni ansökte i början av året om en Hedda 
Andersson-professur för Monika Betzler. 
Ansökan beviljades men beloppet var avsevärt 
lägre än det sökta, och skulle räcka till i bästa 
fall en tre månader lång vistelse, snarare än 
det hela år som ansökan gällde. Institutionen 
kan samfinansiera en vistelse under sex 
månader för en extra kostnad om 500tkr, 
alternativt en period om fem månader för 
300tkr. Sannolikt kommer vistelsen att äga 
rum under 2023, men de exakta detaljerna är 
ännu inte bestämda. Toni framför flera skäl 
för att bevilja samfinansiering: (i) Det är 
angeläget i ljuset av den skeva könsfördelning 
bland lärarna i ämnet (praktisk filosofi), vilket 
är särskilt relevant för just en Hedda 
Andersson-professur; (ii) Betzler kan fungera 
som mentor för kvinnliga doktorander och har 
ett stort kontaktnät; (iii) Betzler ansvarar för 
ett PPE-program på LMU i Miinchen, och 
vistelsen kan därför också vara till gagn för 
motsvarande program här på institutionen; 
(iv) det finns ett betydande överlapp i 
forskningsintressen mellan Betzler och flera 
forskare på institutionen, inte bara inom 
praktisk filosofi; (v) ett doktorandutbyte 
mellan Lund och LMU kan också bli ett 
resultat av vistelsen. Frågan för beslut är nu 
om huruvida samfinansiering med 
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[Toni lämnar mötet] 
[Toni återkommer] 

myndighetskapital ska beviljas, och i så fall 
för hur länge (fem månader eller sex). 
Diskussion. 
Styrelsen beslutar att bevilja samfinansiering 
för sex månader. 

7 

8 

Datum för nästa styrelsemöte 

Mötets avslutande 

Vid protokollet: 

David Alm 

Justeras~ t:, 4-- 
Agneta Gulz r 

25/8, kl. 10.15 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Martin Jönsson 


