
 

PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2014-03-18 
 

 

1. Mötet öppnas. 

Närvarande: Andreas Bengtsson, Josefine Malmkvist, Monique Zwaneburg Widingsjö (mötesordförande), 

Evado Arfs 

 

2. Val av mötessekreterare. 
- Josefine 

 

3. Val av närvarande att jämte ordföranden justera protokollet 

- Andreas 

 

4. Fastställande av dagordning. 

- Dagordningen faställd.  

 

5. Eventuella adjungeringar. 

- Inga adjungeringar. 

 

6. Rapporter. 

a. IS-möte 
 Josefine och Monique deltog i Institutionsstyrelsemötet. Under mötet presenterades budget för det 

kommande året.  

b. Planeringsdag TÖI 

Monique har deltagit på planeringsdagen som studentrepresentant. 

7. Diskussions/beslutsärenden. 

a. Rekrytera nya medlemmar till SISOFS 

Rådet har diskuterat hur de ska rekrytera nya medlemmar till hösten. Då många av medlemmarna kommer 

att sluta studera till hösten så finns det en risk för att SISOFS kommer att upphöra till hösten.  

 

Det beslutades att rådet ska göra följande: 

 besöka föreläsningar och bjuda på fika och informera om att nya medlemmar behövs 

 hålla ett informationsmöte 10 april klockan 12:15–12:45 

 skriva korta texter om de nuvarande medlemmarna om vad de har uppskattat med att 

vara med i ett studentråd. 

b. Verksamhetsbidrag 

Det beslutades att Andreas ska söka verksamhetsbidrag till SISOFS aktiviteter i VT2014. 

8. Övriga ärenden. 

- Inga övriga ärenden diskuterades. 

 

9. Datum för nästa möte. 

- 22 april klockan 11—13  

 

10. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet 

 

Mötesordförande 

Monique Zwanenburg Widingsjö 

 

______________________________ 

 

 

Sekreterare 

Josefine Malmkvist 

 

______________________________ 

 

Justerare 

Andreas Bengtsson 

 

______________________________ 

 



 

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2014-03-18 

 
FÖRSLAG 

-  

 

 

UPPDRAG 
- Andreas ska göra en mall för texterna om rådsmedlemmarna. 

- Monique ska göra flyers med information om det kommande infomötet. 

- Josefine ska kontakta SISOFS kommunikatör Olivia med information om vad som har beslutats under 

mötet.   

- Andreas kontar Centrum för Tvåspråkighetsforskning för att hitta tider för Fika på rasten, Monique 

kontaktar Tolk- och översättningsinstitutet och Josefine undersöker möjliga tider för att besöka 

Språkkonsultprogrammet.  

 

 

 

 

BESLUT 
- Ett informationsmöte ska hållas 10 april för studenter som är intresserade av att bli medlemmar.  

- Fika på rasten ska genomföras om det finns möjlighet.  

- Det ska göras texter om rådsmedlemmarna.  

- Andreas ska söka verksamhetsbidrag 

 


