
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2013-10-17

1. Mötet öppnas.
Mötet öppnades klockan 11.02. 
Närvarande: Andreas Bengtsson, Josefine Malmkvist, 
Olivia Schlyter, Monique Zwanenburg Widingsjö
och Evado Arfs.

2. Val av mötessekreterare.
- Olivia

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

4. Fastställande av dagordning.
– Tillägg av punkt 7c
– Tillägg av punkt 7d
– Tillägg av punkt 6c
– Tillägg av punkt 6d

5. Eventuella adjungeringar.
- Inga adjungeringar

6. Rapporter.
a. Institutionsstyrelsemöte 2:a oktober 2013. Andreas, Josefine och Monique närvarade 
vid den nya institutionsstyrelsens första möte. De rapporterar att det märks att 
sammanslagningen av de tre institutionerna har varit något problematisk och utmanande för 
de anställda på institutionen men att det verkar ha gått bra till sist. IS har valt Gunlög 
Sundberg som prefekt och Lena Ekberg som ställföreträdande prefekt. Under IS-mötet 
diskuterades det mestadels vilka kurser som kommer att ges och inte ges under kommande 
terminer. Överlag kommer kursutbudet att vara samma som förut med undantag för några 
enstaka kurser som försvinner. En del av kurserna kommer inte att annonseras i 
utbildningskatalogen utan endast online. Nästa IS-möte är den 6:e november 2013. Då är 
Monique bortrest och Andreas kommer preliminärt vara suppleant för Monique.
b. Representant för kursutveckling för språkkonsultprogrammet. De vill ha 
studentrepresentanter i gruppen som arbetar med kursutveckling. Nu har de två studenter 
från Språkkonsultprogrammet  som kommer närvara. Eventuellt kommer även Josefine att 
närvara.
c. Humanistiska Fakultetsrådsmötet. Olivia var på Humanistiska Fakultetsrådsmötet den 
20:e september 2013. För mer information om vad som sades på mötet hänvisar vi till 
protokollet för mötet som kommer att finnas online inom kort.
d. Institutionsstyrelseutbildning.  Utbildningen ägde rum den 25:e september 2013 i 
Kräftriket. Från SISOFS så deltog Monique, Josefine och Olivia. Utbildningen innehöll 
bland annat information om delegationsordning, antal anställda, antal studenter, information 
om ekonomi med mera.
e. Arbetsmiljönätverket. Josefine rapporterar att arbetsmiljönätverket inte har kommit 
igång än, de ska ha kampanj för att rekrytera medlemmar till nätverket och först därefter 
kommer verksamheten att sätta igång. Det är ännu oklart om verksamheten kommer igång 
denna termin eller om den kommer igång först nästa termin.

7. Diskussions/beslutsärenden.
a. Fika på rasten. TÖI kommer vi inte besöka pga det finns inte så många kurser just nu 
som känns aktuella. De som läser kandidatprogrammet på TÖI är inte på TÖI just nu utan är 
på respektive språkinstitution. Nästa år kommer de tillbaka till TÖI och läser översättning, 
därför kommer vi att fokusera på TÖI först nästa termin. 
Fika på rasten kommer att ske följande dagar och tider:
Måndag den 21/10:
13.00 - Svenska som främmande språk, Andreas och Olivia, D389
Tisdag den 22/10
10.00 - Svenska II, Monique och Olivia, D389
13.00 - Praktisk svenska, Monique och Olivia, D255
Torsdag 24/10



11.00 - Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, Josefine och Monique, 
D389
18.00 - Behörighetsgivande kurs i svenska, Olivia och Josefine, D389 (och eventuellt D320)
Uppdrag: 
- Olivia kontaktar lärarna som håller de aktuella seminarierna. 
- Andreas införskaffar fika. 
- Monique ordnar flyers och skriver ut och lägger de i rådets postfack.
b. Jämlikhetsträff den 30:e oktober 2013. Tyvärr kan ingen i rådet närvara. 
Uppdrag: 
- Olivia mailar Emma (kårens jämlikhetsombud) angående det och skall be om protokollet i 
efterhand.
c. Mail från Judith. Judith har mailat studentrådet och frågat om studentrådet vill vara 
involverade i arbetet med kursutvärderingar. SISOFS är intresserade men vill veta mer. 
Uppdrag:
- Monique mailar Judith angående detta.
d. Verksamhetsberättelse. Andreas har skrivit klart verksamhetsberättelsen. SISOFS 
klubbar igenom den. Den ska mailas till Pia för att läggas upp på institutionens hemsida. 
Olivia ska lägga upp den på SUS-sidan.

8. Övriga ärenden.
a. Maillistor. Andreas föreslår att vi ska skaffa maillistor för att förenkla 
mailkommunikationen. Förslagvis ska vi ha en lista för utskick till medlemmar och en lista 
för utskick för medlemmar och anställda på institutionen.
Uppdrag:
- Andreas ordnar maillistor
b. Ny medlem! Evado Arfs är numera officiell medlem i SISOFS och övriga medlemmar 
hälsar henne varmt välkommen!

9. Datum för nästa möte.
- 27:e november 2013 kl 10.00 i Rosa rummet

10. Mötet avslutas.
Mötet avslutades klockan 12.13.

Vid protokollet

Mötesordförande
______________________________________
Monique Zwanenburg Widingsjö

Mötessekreterare
______________________________________
Olivia Schlyter

Protokolljusterare
______________________________________
Andreas Bengtsson

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2013-10-17

FÖRSLAG:
– Skapa maillistor

UPPDRAG
– Andreas ordnar maillistor
– Andreas ordnar fika till Fika på rasten
– Monique ordnar flyers till Fika på rasten
– Monique mailar Judith angående kursutvärderingsarbete
– Olivia mailar ansvariga lärare för aktuella seminarium för Fika på rasten
– Olivia mailar Emma angående jämlikhetsnätverkets nästa möte 

BESLUT
– Evado Arfs är sedan 17:e oktober officiell medlem i SISOFS


