
LUNDS 
UNIVERSITET 

PROTOKOLL 
Sammanträde 
18 Februari 2022 
kl. 10.15 - 11.00 
Hybridmöte i B538 och på 
internet via Zoom, mötes-id: 
69041036943 

Filosofiska institutionen 
I nsti tu tionss tyre Is en 

Närvarande: 
Ledamöter: 
Anton Emilsson 
AgnetaGulz 
Tobias Hansson Wahlberg 

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

Övriga: 
David Alm Studierektor, protokollförare 

§ Ärende 

studerande, forskarutbildning 
lärare 
biträdande prefekt med ansvar för forskning 
och forskarutbildning, lärare 
studerande, grundutbildning 
ordförande, prefekt, lärare 
studerande, grundutbildning (från 10.45) 
lärare 
lärare (via länk) 
lärare (via länk) 
övrig personal 
övrig personal (via länk) 

Beslut 

Dnr: STYR 2022/323 

1 

2 

3 

Mötets öppnande 

Justeringsperson 

Fastställande av dagordning 

4 Föregående mötesprotokoll 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

Till justeringsperson utses Betty Tärning 

Dagordningen fastställs enligt utskickat 
förslag med 10 tillagda informationspunkter. 

Protokollet läggs till handlingarna efter 
mindre justeringar. 

5 Information Martin informerar om följande: 

a/ Coronarestriktionerna har nästan upphört. 
Successiv anpassning till normaltillstånd 
pågår fram till och med 21 /3. Denna är ej 
reglerat, men kommer att ske organiskt 
beroende på verksamhetens krav och lärarnas 
arbetsbelastning. Den omläggning till digital 
undervisning som sedan tidigare gjorts för 
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denna period kan således trappas av i den takt 
som läraren bedömer rimlig. bl Institutionen 
är nu åter miljödiplomerad. 

Toni informerar om följande: 

c/ Årets skörd av doktorandansökningar ser 
lovande ut; d/ arbetet med filosofidagarna, 
som ska hållas i Lund i juni, går enligt 
planerna; många ansökningar har inkommit, 
men förhållandevis få från svenska filosofer; 
organisatörerna kommer att behöva hjälp med 
bemanningen från institutionens personal; e/ 
två workshops inom ämnet kommer att hållas 
under terminen, varav en för doktorander. 

Björn informerar om följande: 

f/ två forskare ska rekryteras inom LGRP till 
tvååriga tjänster. 51 personer har sökt, varav 
flera lovande. Tjänsterna tillsätts i september 
eller tidigare. 

Tobias informerar om följande: 

g/ Årets doktorandutlysningarna har legat 
tidigare än vanligt, men detta verkar inte 
nämnvärt ha påverkat antalet sökande. Till 
tjänsten i kognitionsvetenskap var det 35 
sökande och för tjänsten i praktisk filosofi var 
det 30 sökande; institutionernas. Institutionens 
rangordningar ska vara fakultetskansliet 
tillhanda senast 27/4 (vilket inkluderar två 
veckors erinrandetid). Nytt för i år är att 
rangordningarna inte behöver godkännas av 
styrelsen men tas upp i efterhand som 
informationspunkter på styrelsemötet. 

David informerar om följande: 

h/ Tillströmningen av stunder till terminens 
kurser har varit god. 

Anton informerar om följande: 

i/ Doktorandrådet återupptar sin verksamhet 
efter ett avbrott under pandemin; Martin 
Sjöberg och Jiwon Kim ska koordinera 
verksamheten. 

Tomas informerar om följande: 

j/ Framtidsrådets kommer annordna en 
seminarieserie om likabehandling under året. 
Det första seminariet inträffar 7/4 och berör 
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likabehandling i utbildning; ytterligare 
seminarier planeras i maj respektive oktober. 

6 Inventering av medverkan i profilområde Profilområden är en ny form av 
kvalitetsbaserad resursfördelning mellan olika 
lärosäten. Varje lärosäte ska föreslå upp till 
fem olika områden och kan få ett eller i bästa 
fall flera. 15/2 har varit en intern deadline på 
LU för föranmälningar och 26 anmälningar 
har inkommit (men kan möjligen bli fler). 
Forskare på Filosofiska institutionen är 
involverade i följande: (i) Decisions from 
sensation to action (Christian Balkenius, 
Mathias Osvath, Annika Wallin); (ii) Natura! 
and artificial cognition (Christian Balkenius, 
Ingar Brinck); (iii) LU Changing minds 
initiative (Petter Johansson, Agneta Gulz; (iv) 
AI fora sustainable future (Agneta Gulz); (v) 
AI for life (Christian Balkenius); (vi) AI 
Futures (Ingar Brinck); (vii) Human rights in 
transition (Björn Petersson, Andras Szigeti) 

7 Datum för nästa styrelsemöte 25/3, kl. 10.15 

8 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

David Alm 

Justeras: ~- .. J /( - 
. ~ 
rning 7 Martin Jönsson 


