
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2013-04-24

1. Mötet öppnades av ordförande, som valdes till mötesordförande, kl. 11:00 
Närvarande: Andreas Bengtsson (ordf.), Josefine Malmkvist, Olivia Schlyter, Monique

  Zwanenburg Widingsjö och Maria Voynova. 

2. Val av mötessekreterare.
- Josefine

3. Val av närvarande att jämte ordföranden justera protokollet
- Monique

4. Fastställande av dagordning.
- Tillägg av punkt 7D, 7E, 7F och 7G

5. Eventuella adjungeringar.
-

6. Rapporter.
- Översättning. Monique rapporterar att översättningen av SISOFS texter är på gång men 
inte färdigt.
- Kursplaneutskott. Olivia rapporterar att hon har deltagit i kursplaneutskottet. De gick 
igenom kursplanerna och de såg bra ut. Nästa möte är 29 maj. Då ska de ta upp hur 
instruktioner som ”Texten ska vara cirka 400 ord” ska tolkas av studenter och lärare. 
- Andreas har deltagit på en fakultetsrådsträff om mötestekniker.
- SISOFS anordnade en spelpub 23/4 i samarbete med LÄS och språksekt.en. Puben var 
lyckad och 10-15 personer kom och spelade spel. 
- Josefine har ansökt om verksamhetsbidrag men det är ännu inte beviljat.
- Josefine och Andreas deltog på institutionens träff för internationella studenter. 
- Andreas är inte färdig med logotypen men ska göra klart den inför nästa möte. 

7. Diskussions/beslutsärenden.
A. Movie Nights. Vi behöver någon som kan ansvara för Movie Nights men ingen av 

rådsmedlemmarna har tid eller möjlighet under vårterminen. Det kommer därför 
skjutas upp till höstterminen. 

B. Terminsavslutning. Koordinera med studentpicknicken (se punkt D) och 
affischera om att vi kommer vara där som en slags terminsavslutning. Olivia 
kontaktar kåren och hör vad vi kan göra. 

C. Planering inför hösten.  Vi ska prata med institutionen om möjligheten att få 
skicka med information om studentrådet i samband med att de skickar ut sin egen 
information till nya studenter. 

Inför terminstarten vill vi under de första veckorna anordna en Movie Night och en 
spelpub. Vi vill också ha mer fokus på att få kontakt med internationella studenter.

Vi kommer att hålla ett planeringsmöte för hösterminen i anslutning med nästa 
rådsmöte. 

D. Studentpicknick 2013. Torsdagen 23 maj 15:00 anordnar kåren en 
studentpicknick för SU:s studenter. SISOFS vill vara med och sprida information 
och delta på något sätt. 

E. Affischering Medlemmarna i rådet kommer att turas om med affischeringen inför 
SISOFS aktiviteter. Olivia ska göra en mall för hur affischerna ska se ut. 

F. T-shirts När vi har en färdig logotyp för SISOFS kommer Moniques företag 
Mojotex Trading (www.mojotex.se)  kunna sponsra SISOFS med t-shirts. De 
kommer vara orange-färgade med logotypen i blått på ryggen. Våra förnamn 
kommer stå på bröstet. 

G. Val till poster Vi kommer ha ett nyval av alla poster under höstterminens början. 
Styrelseposterna väljs under första mötet och övriga poster väljs löpande. 

8. Övriga ärenden.

http://www.mojotex.se/


- Kompendier och kurslitteratur. Det är vanligt att mindre delar av en bok är med i 
kurslitteraturen vilket gör det dyrt och svårt för många studenter att tag på litteraturen. I den 
mån det är möjligt vore det bra om artiklar tillgängliga på SU:s bibliotek används istället. 
Det är viktigt att litteraturen är lättillgänglig. Olivia kommer ta upp detta i nästa 
kursplaneutskott. 

9. Datum för nästa möte 
- Onsdag 22/5  klockan 10-12 F603

10. Mötet avslutades av mötesordföranden klockan 12:28. 

Vid protokollet
Mötesordförande

____________________________________________

Andreas Bengtsson

Mötessekreterare

____________________________________________

Josefine Malmkvist

Protokolljusterare

____________________________________________

Monique Zwanenburg Widingsjö

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2013-02-25

FÖRSLAG - 

UPPDRAG

• Olivia ska göra en mall för SISOFS affischer.

• Olivia ska ta upp frågan om svårtillgänglig kurslitteratur på nästa kursplaneutskottet. 

• Olivia kontaktar studentkåren om välkomstveckan och affischer till studentpicknicken.

• Andreas ska göra klart SISOFS logotyp.

• Monique ska via sitt företag Mojotex Trading HB fixa t-shirts till SISOFS

BESLUT

• Vi kommer ha ett nyval av alla poster under höstterminens början. Styrelseposterna väljs under första 
mötet och övriga poster väljs löpande.

• Movie Nights skjuts upp till höstterminen. 
• SISOFS ska finnas representerade på Studentpicknick 2013. 


