
 

 
 
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2015-10-01               Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 12-13     
E279 (Språkbubblan), hus E, plan 2, Södra huset, Frescati 
 
 
1. Mötet öppnades kl. 12.10  

Närvarande: Jefferson Ebenezer, Lylia Tseljadinova, Vanessa Kasula, Gema 
Álvarez, Johan Magnéli, Annika Kuusela, Hanna Multisilta, Elena Rubinskaia 
från kl. 12.25 - ärende 7a.  
 

2. Val av mötesfunktionärer: 
 
2a. Jeff valdes till mötesordförande jämte mötessekreterare. 
2b. Gema valdes till justerare. 
2c. Johan Magnéli adjungerade. 
 

3. Fastställande av dagordningen – Inga tillägg. 
 

4. Föregående protokoll – Föregående protokoll har lagts ut på SISOFS-hemsida. 
 

5. Rapporter och meddelanden 
 

5a. Institutionsstyrelsen – inga meddelanden. 
5b. Kursplaneutskottet – inga meddelanden. 
5c. Humanistiska fakultetsrådet 
  HumFak-rådet träffas den 22 oktober. Studenter, framförallt 

doktorander ska uppmuntras till att bidra med utformningen av 
Humanistdagen så att intresset för Humanistdagens program och 
studentnärvaro vid evenemanget ökar.   HumFak-rådet kommer fortsätta föra dialog med Stockholms 
universitets bibliotek som har bestämt att satsa på e-böcker istället för 
trycka böcker. Det anses som en icke-önskvärd utveckling att endast 
erbjuda böcker i elektronisk form och dialogen kommer fortsätta.   HumFak-rådet har bestämt att lyfta frågan om kravet som institutioner 
kan ha att studenter personligen ska lämna in uppgifter i pappersformat 
och inte godta inlämningen istället via Mondo eller mejl. Det ställer till 
med onödigt besvär för studenter anser rådet som önskar se en 
förändring i detta krav.  
 

6. Ingen information från SUS 
 

7. Val av poster 
 

7a. Jefferson valdes till ordförande för SISOFS. 
7b. Lylia Tseljadinova valdes till vice ordförande. 
7c. Lylia Tseljadinova valdes till kassör.  
7d. Jefferson valdes till informationsansvarig. 
7e. Ingen representant till kursplaneutskottet valdes. Valet sker vid nästa möte. 
7f. Elena Rubinskaia valdes till studiemiljöombud. Valet sker vid nästa möte. 



 

7g. Gema valdes till jämlikhetsombud. 
7h. Ingen representant till HumFak-rådet valdes. Valet sker vid nästa möte. 
7i. Jefferson valdes till ordinarie representant till Institutionsstyrelsen.  

 
8. Studenträttsliga frågor  

     
8a. Innehållet på sidan 189 i boken ”Svenska språkets variation” av Einarsson, J. 
(2009) diskuterades. Studenten som reagerat på innehållet har tagit upp frågan 
med läraren som sedan föreslog att studenten tar kontakt med författaren att höra 
vad hen menade med texten. Detta svar var studenten inte nöjd med och har 
därför kontaktat studentrådet. Det som togs upp i diskussionen var att innehållet 
upplevdes som icke-vetenskapligt, att texten avvek från resten av innehållet i 
boken och att det var problematiskt med val av ord som ”bögar” och ”flator” och 
stereotypiserande beskrivningar. Diskussion om texten kommer tas upp igen vid 
näste mötestillfälle eftersom dagens möte led av tidsbrist.  

  
9.  Inga andra diskussionsfrågor. 
 
10.  Datum för nästa möte bestäms via Doodle-förfrågan och skickas ut av 

Jefferson. 
 

11.  Mötet avslutades kl. 13.05. 
 

Vid protokollet 
 Mötesordförande och mötessekreterare 
 ___________________________________ Jefferson Ebenezer 
 Mötesjusterare 
 ___________________________________ 
Gema Álvarez  


