
 

 
 

                  PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2015-09-22   Tisdag 22 september 2015 kl. 12 – 13 
  D 365, plan 3, hus D, Södra huset, Frescati 
 
 1. Mötet öppnades kl. 12.00.  

 
2. Presentationsrunda av mötesdeltagare.  

 
3. Jonatan Pettersson universitetslektor, studierektor för grundnivå, 

Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet 
välkomnar studenterna och ger information om institutionens vilja att se och 
bidra till ett aktivt studentråd som kan påverkar och förbättra studier och 
studiemiljön på institutionen.   

 
4. Johan Magnéli och Henric Södergren 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.  
5b. Vice ordförande: Åtar sig ordförandens arbetsuppgifter när hen inte kan 
närvara. 
5c. Kassör: ansvarar för rådets ekonomi. För ekonomisk bokföring. 
5e. Representant i institutionsstyrelsen (IS): Deltar i 
institutionsstyrelsemöten 1 gång i månaden och för studenternas röst under 
dessa möten. Arvoderat uppdrag! 400 kr/möte.  
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.  
5g. Studerandeskyddsombud: Lyfter frågor som rör studiemiljön 
(universitetslokaler osv.) och liknande 
5h. Studerandejämlikhetsombud: deltar i jämlikhetsnätverkets möten några 
gånger per termin 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. 
 

5. Jefferson Ebenezer, interims ordförande-SISOFS informerar om hur rådet 
har sett ut det senaste året med två medlemmar med mötet en gång om 
månaden och hantering av två studierättsliga frågor. 
 

6. Deltagares frågor besvarades: Information om studentrådets poster och 
ramverk hittas på kårens hemsida. Studentrådet ska vara demokratiskt styrd 
för att erkännas som studentråd. Alla studenter på institutionen har 
närvarande-, yttrande och rösträtt. Studenter från andra institutionen får 
närvara om de bjuds in av studentrådet. Studiebevakaren har närvarande- 
och yttranderätt men inte rösträtt.  

 
7. Datum för första ordinarie studentrådsmöte bestäms till den 1 oktober 2015 

kl. 12.00 – 13.00 då styrelsen kommer väljs in.  



 

 
8. Mötet avslutades kl. 12.55. 

 
 
 Vid protokollet  
 Mötesordförande 
 ___________________________________ 
 Jefferson Ebenezer 
 
 
 
  


