
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2013-02-07
Studentrådet Institutionen för svenska och flerspråkighet

1. Mötet öppnas.

Närvarande: Andreas Bengtsson, Lili Schmidt, Olivia Schlyter, Anders Ohlén, Monique
Zwanenburg Widingssjö, Josefine Malmkvist

2. Val av mötesordförande.
- Andreas Bengtsson

3. Val av mötessekreterare.
- Josefine Malmkvist

4. Val av närvarande att jämte ordföranden justera protokollet

- Olivia Schlyter

5. Fastställande av dagordning.

-  Dagordningen fastställdes med ändringen att punkt C slås samman med punkt A.

6. Eventuella adjungeringar.

- Inga adjungeringar.

7. Rapporter.

-  Andreas B informerade om att han representerade SISOFS vid terminstartsminglet för
kårföreningar och studentråd.

- Olivia redogjorde för hur det gått under Studentinflytandedagen. Den genomfördes som
planerat men fick färre besökare än väntat.  Det upplevdes som problematiskt att två lokaler
användes för aktiviteterna. Studentrådet vill därför undersöka möjligheten att hålla framtida
evenemang i en enda lokal. Andreas B kommer att kontakta Judith Crystal för att ta reda på
vilka möjligheter som finns tillgängliga.

- Olivia informerade om att studentrådets nya namn SISOFS har ifrågasatts då detta namn
riskerar att associeras med det negativa uttrycket sisyfosarbete. Studentrådet anser dock att
detta inte nödvändigtvis kommer att bli ett problem och att fördelen med att namnet går att
uttala kan överväga risken för negativa associationer. Frågan kan komma att diskuteras
vidare på följande studentrådsmöte.

8. Diskussions/beslutsärenden.

A. Planering inför våren och informera i klasser: I mars kommer Studentrådet 
att besöka föreläsningar för att informera om SISOFS verksamhet och 
värva fler medlemmar. I likhet med förra terminen ska vi ha klassfikor där 
ett par medlemmar ur studentrådet bjuder studenterna på fika under 
rasten och samtidigt informerar om SISOFS. 

Föreläsningar med många deltagare kommer att prioriteras framför de 
med mindre deltagare. Olivia kommer att kontakta studierektorerna för 
TÖI och Centrum för Tvåspråkighetsforskning för att hitta lämpliga datum 
för besöken. Besöken kommer att ske under vecka 11 och 12 och 
detaljerna ska bestämmas under nästa studentrådsmöte. 

B. Dokumentmallar: Mallarna är färdiga och kommer hädanefter att 
användas för alla studentrådets protokoll och dagordningar.

9. Övriga ärenden.

-  SISOFS behöver en logotyp vilket Andreas B ska titta på tills nästa möte.

- Olivia ska undersöka hur det går att använda Mondo för att bättre kunna sprida
information till studenterna.

- Josefine tog upp frågan huruvida det går att göra SISOFS mer lättillgänglig för de som
söker på webben. Olivia ska undersöka detta närmare.



- Andreas B informerade om att sektionsföreningen Språksekten planerar att sätta igång sin 
verksamhet under vårterminen. Planen är att hålla pubar samt filmvisningar i Gula villan 
och Språksekten vill öppna för möjligheten att samarbete med SISOFS vad det gäller dessa 
evenemang. 

10. Datum för nästa möte.

- 25/2 klockan 12:15

11. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Mötesordförande

Andreas Bengtsson

______________________________

Sekreterare

Josefine Malmkvist

______________________________

Justerare

Olivia Schlyter

______________________________

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2013-02-07

FÖRSLAG
- SISOFS ska samarbeta med språksekten. 

UPPDRAG
- Andreas B ska kontakta Judith Crystal för att höra sig för om lokaler för studenrådets framtida evengemang. 

- Andreas B ska även göra förslag på logotyper för studentrådet.

- Olivia ska kontakta studierektorerna för TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning för att hitta lämpliga 
datum för studentfikorna. 

- Olivia ska även undersöka hur Mondo kan användas på ett bättre sätt för informationsspridande. Hon ska också 
kolla upp om det går att göra studentrådet mer tillgängligt på webben. 

BESLUT
- Dokumentmallarna ska hädanefter användas för studenrådets protokoll och dagordningar.

- Under vecka 11 och 12 ska studentrådet hålla klassfikor för att informera om SISOFS verksamhet. 


