
 

 
 
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2015-02-03 
 
 
 

1. Mötet öppnades kl. 10.05. 
Närvarande: Olivia, Jeff, Josefin, Merle 
 

2. Val av mötessekreterare: Olivia 
 

3. Val av närvarande att jämte ordföranden justera protokollet: Jeff 
 

4. Presentationsrunda 
 

5. Josefin och Olivia ger information om de olika posterna i rådet. Kort 
sammanfattning om vad som sades om de olika posterna: 
5a. Ordförande: har det övergripande ansvaret för rådet. Ansvarar för lokalbokning 
för möten, att boka möteslokal, att skicka ut kallelse till möten, etc. Är 
studentrådets kontaktperson gentemot institutionen. Har utslagsröst vid oavgjorda 
omröstningar. Är en av ordinarie IS-representanter. Skriver verksamhetsberättelse i 
slutet av varje termin. 
5b. Vice ordförande: Åtar sig ordförandens arbetsuppgifter när hen är 
frånvarande/liknande. Säkerställer att ordföranden fungerar i sin arbetsroll. 
5c. Kassör: ansvarar för rådets ekonomi. Söker verksamhetsbidrag. Söker 
aktivitetsbidrag. För ekonomisk bokföring. 
5d. Informatör: ansvarar för rådets sociala medie-kanaler (Facebook, twitter, SUS-
sidan, studentradetsisofs@gmail.com) samt utformar affischer och informationsblad. 
5e. Representant i institutionsstyrelsen (IS): Deltar i institutionsstyrelsemöten 1 
gång i månaden och för studenternas röst under dessa möten. IS-representanter får 
normalt en IS-utbildning från institutionen. (kontakta prefekten för mer information 
om IS-utbildning). Arvoderat uppdrag! 400 kr/möte. Rapporterar tillbaka till 
studentrådet om vad som tagits upp/beslutats på IS-mötena. 
5f. Representant i kursplaneutskottet: deltar i kursplaneutskottsmöten ca 2-3 ggr per 
termin. Läser igenom, kontrollerar och lyfter synpunkter och frågor kring 
kursplaner och betygskriterier. Arvoderat uppdrag! 400 kr/möte. Rapporterar 
tillbaka till studentrådet vad som tagits upp/beslutats under 
kursplaneutskottsmötena. 
5g. Representant i hållbarhetsnätverket: deltar i hållbarhetsnätverkets möten ca 1-3 
ggr per termin. Lyfter frågor som rör studiemiljön (universitetslokaler etc) och 
liknande. Rapporterar tillbaka till studentrådet om vad som tagits upp på möten hos 
hållbarhetsnätverket och vad som är aktuellt för SISOFS. 
5h. Representant i jämlikhetsnätverket: deltar i jämlikhetsnätverkets möten några 
gånger per termin (ca 2-4 ggr). Lyfter frågor som rör jämlikhet. Rapporterar tillbaka 
till studentrådet om vad som har tagits upp på möten hos jämlikhetsnätverket och 
vad som är aktuellt för SISOFS.  
5i. Representant i humanistiska fakultetsrådet (HFR): deltar i humanistiska 
fakultetsrådets möten (ca 2-4 ggr per termin). Rapporterar tillbaka till studentrådet 
om vad som tagits upp/beslutats under HFR-mötena. 
 

6. Diskussionspunkter. 
6a. Hur ska vi nå ut till studenterna? 
- Pubkvällar. Samarbeta med Humanistiska Föreningen? 
- Möjliga informationskanaler. Gemensam sida på Mondo för att studenter på institutionen? 
Tydligare Facebook-knapp på institutionens hemsida? 
 



 

7. Hur ser SISOFS ut just nu? 
Tillfällig ordförande, informatör och kassör: Jefferson Ebenezer 
IS-representant: Jefferson Ebenezer 
Nybliven rådsmedlem! Merle Schön 
 

8. Datum för nästa möte. 
Jeff skapar ett Doodle-dokument för att bestämma tid för nästa möte. Doodle-
dokumentet kommer att skickas ut till medlemmar i rådet/studenter som anmält 
intresse för rådet. 
 

9. Mötet avslutades kl 11.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 Mötesordförande 
 
 ___________________________________ 
 Josefin Velander 
 
 
 Mötessekreterare 
 
 ___________________________________ 
 Olivia Schlyter 
 
 
 Protokolljusterare 
 
 ___________________________________ 
 Jefferson Ebenezer 
 
 
 
  


