
 

 
KALLELSE FÖR SISOFS MÖTE 2015-12-04 
 
Tisdag 04 december 2015 kl. 12.15 – 13.15 
Rum D600, hus D, plan 6, Södra huset, Frescati 

  
Dagordning  

1. Mötet öppnas 
 

2. Val av mötesfunktionärer  
3. Fastställande av dagordning  
4. Föregående protokoll – se bilaga 1   
5. Rapporter och meddelanden 

5a. Institutionsstyrelsen  
5b. Kursplaneutskottet  
5c. Humanistiska fakultetsrådet  
5d. Jämlikhetsnätverket  
5e. Studiemiljönätverket  
 

6. Eventuell information från Stockholms universitets studentkår  
7. Inför VT16 – SISOFS-framtid, kassa och ekonomi, uppstartsaktiviteter, 

medlemsrekrytering.   
8. Fyllnadsval av vakanta poster (Se bilagor 1 och 2 för en beskrivning av posterna)  

7a. En ordinarie studentrepresentant och en suppleant till Humanistiska 
Fakultetsrådet 
7b. En ordinarie studentrepresentant och en suppleant till kursplaneutskottet. 
7c. En ordinarie studentrepresentant och två suppleanter till Institutionsstyrelsen. 

9.   Studenträttsliga frågor 
 

7a. Uppföljning av studentärendet från förra mötet. 
7b. Diskussion av eventuella nya studenträttsliga ärenden.  

 10. Övriga diskussionsfrågor  
8a. Planering av luciafika-aktiviteten.  
8b. Eventuella ärenden till institutionen  

11. Datum för nästa möte  
12. Mötet avslutas. 

www.facebook.com/studentradetsisofs   www.sus.su.se/sisofs 
studentradetsisofs@gmail.com                                   www.twitter.com/SISOFS1 



 

BILAGA 1 
 
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2015-11-05               Torsdagen den 5 november 2015 kl. 12-13     
E279 (Språkbubblan), hus E, plan 2, Södra huset, Frescati 
 
 
1. Mötet öppnades kl. 12.02 

 
Närvarande: Jefferson Ebenezer, Lylia Tseljadinova, Johan Magnéli, Emeline 
Özmen, Ann-Lee Karlsson, Naomi Takomoto, Elena Rubinskaia, Aftab Nawaz 
från kl. 12.40 - ärende 7a.  
 

2. Val av mötesfunktionärer: 
 
2a. Jeff valdes till mötesordförande. 
 
2b. Ann-Lee valdes till mötessekreterare 
 
2c. Emeline valdes till mötesjusterare. 
 
2d. Johan Magnéli adjungerade. 
 

3. Fastställande av dagordningen – punkt 8c om fyllnadsval tillades. 
 

4. Föregående protokoll – Genomgång av det gamla protokollet gjordes och två 
fel upptäcktes.  

 
5. Rapporter och meddelanden 

 
5a. Institutionsstyrelsen – inga meddelanden. 
 
5b. Kursplaneutskottet – ska ha möte den 13 nov. Studentrepresentant önskas. 
 
5c. Humanistiska fakultetsrådet 
  Humanistiska fakultetsrådet (HFR) planerar att hålla evenemanget 

Humanistdagen den 8 april 2016. På förmiddagen hålls workshops och 
på eftermiddagen ska de olika institutionerna ha var sitt upplägg. 
Pengarna till evenemanget kommer fördelas mellan institutioner och 
studentrådet uppmuntras att kontakta studierektorn och delta i 
planeringen av evenemanget.   HFR kommer fortsätta föra dialog med Stockholms universitets 
bibliotek som har bestämt att satsa stort på e-böcker och nedprioritera 
e-böcker. HFR anser att studenterna ska även i fortsättningen ha 
tillgång till trycka böcker.  
 

5d. Jämlikhetsnätverket kommer ha möte den 9 november kl. 16-18. 
 
5e. Studiemiljönätverket kommer ha möte den 5 november kl. 16-18. 

 



 

6. SUS anordnade So you think that you can påverka-utbildningen den 3 
november. Seminariet om Case studies uppskattades väldigt mycket. 
Utbildningen kommer ges ut även nästa termin men denna gång kommer 
utbildningen pågå under en hel vecka med endast ett seminarium varje dag.  
 

7. Studenträttsliga frågor 
 

7a. Studentärendet från föregående möte togs upp igen och man kom fram till att 
boken är olämplig eftersom den benämner homosexuella med icke-neutrala ord som 
”bögar” och ”flator” samt att den innehåller mycket tyckande. Boken kan kränka stu-
denter med homosexuell läggning om man fortsätter att använda boken som kurslit-
teratur.  
 Rådet bestämmer att yrka på institutionens beredande och beslutande organ att 
byta ut boken mot en annan.   7b. Elena tog upp en fråga angående kurslitteratur och dess tillgång på biblio-
teket som hon tyckte inte var bra. Det saknas läsexemplar och kurslitteratur kan 
antingen inte hittas eller är alltid utlånad. Johan tipsade om att kontakta institut-
ionen och höra med dem hur många böcker de bett köpa in till kurserna. Det nämn-
des även att biblioteket kräver en motivering till varför ska köpas in i tryckt version.  
Att förbättra tillgång genom att endast satsa på e-böcker ansågs inte heller som en 
bra lösning. HFR ska ha ett möte med bibliotekets ledning den 16 december då man 
har möjlighet att ventilera sina tankar och åsikter.  
8.  Övriga diskussionsfrågor 

 
8a. En studiesocial aktivitet planeras till den 11 december kl. 12-14. Det blir 
en lucia tema med fika och eventuellt andra inslag. 
8b. Skrivelsen om studentärendet ska förbereds och skickas vidare till 
institutionen.  
8c. Fyllnadsval av vakanta poster kunde inte hållas på grund av tidsbrist och är 
framskjutet till nästa rådsmöte.   

                    
9. Nästa möte bestäms till den 4 december kl. 12.15–13.15. 
 
10. Mötet avslutades kl. 12.55.         

 
 

Vid protokollet  
Mötesordförande och mötessekreterare  ___________________________________ 
Jefferson Ebenezer  
Mötesjusterare  
___________________________________ Emeline Özmen  
 
 
 



 

BILAGA 2  
Schylter, Olivia & Velander, Josefin. ”Protokoll för SISOFS möte 2015-02-03” SISOFS. Häm-tad 23 september 2015 från: http://www.sus.su.se/sites/sus.su.se/files/attachments/proto-
koll_2015-02-03.pdf  
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. 
Skriver verksamhetsberättelse i slutet av varje termin. 
 
5b. Vice ordförande: Åtar sig ordförandens arbetsuppgifter när hen är frånva-
rande/liknande. Säkerställer att ordföranden fungerar i sin arbetsroll. 
 
5c. Kassör: ansvarar för rådets ekonomi. Söker verksamhetsbidrag. Söker aktivitets-
bidrag. För ekonomisk bokföring. 
 
5d. Informatör: ansvarar för rådets sociala medie-kanaler (Facebook, twitter, SUSsi-
dan, 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 student-
rådet 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 student-
rådet vad som tagits upp/beslutats under kursplaneutskottsmötena. 
 
5g. Representant i hållbarhetsnätverket (heter numera studiemiljönätverket): 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 SI-
SOFS. 
 
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 fakultets-
rådets möten (ca 2-4 ggr per termin). Rapporterar tillbaka till studentrådet om vad 
som tagits upp/beslutats under HFR-mötena. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 3   
Velander, Josefin & Blohmé, Erik. (Senast uppdaterad 6 oktober 2014) ”Förklaringar 
av olika poster i studentråd” Stockholm universitets Studentkår. Hämtad 23 septem-
ber 2015 från http://www.sus.su.se/sites/sus.su.se/files/attachments/forkla-
ring_av_poster_0.docx  
Förklaringar av olika poster i studentråd: 
 Det finns två olika typer av studentråd – studentråd på institutions- eller ämnesnivå och fakultets-
råd. Utöver dessa finns även doktorandråd. Dessa fungerar alla som i huvudsak autonoma för-
greningar av SUS och skiljer sig från kårföreningarna, som till viss del fungerar på liknande sätt, genom sitt fokus på studentinflytande och representationen i SU:s beredande och beslutande or-
gan. Studentråden syftar på de råd som finns inom ett visst kursämne eller ett program vid en – 
eller i vissa fall flera om det är fråga om t.ex. program – institution, t.ex. Sociologiska studentrå-det. (Vissa studentråd kallar sig ännu ”ämnesråd”, vilket är en äldre benämning på studentråden 
men som avser samma sak.)  
Fakultetsråden består i sin tur av en samling råd som finns inom en av universitetets 5 fakulteter, 
t.ex. Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Doktorandråden är separata från studentråden från grund- och avancerad nivå, med undantaget att även doktorandråden (oftast) deltar på fakultets-
rådsmötena. Ansvaret i studentrådet är uppdelat i flera poster. Detta för att sprida ut ansvarsta-
gandet och göra arbetet i studentrådet smidigt och effektivt. Vad för poster ett råd har bestämmer rådet själv, men det är vanligt att det finns en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och 
en kassör. Vissa av dessa poster är ibland hopslagna. Utöver dessa poster finns det andra ”spe-cialposter” i form av ombud eller studentrepresentant. 
 
Ordförande  
Ordföranden har det övergripande ansvaret för att studentrådet är aktivt och flyter på som det ska. Det kan innebära att vara kontaktperson till studentkåren, att kalla till möten, att sätta ihop en 
dagordning till möten samt att ordna möteslokalen. Om ett studentråd inte har en fast sekreterare 
är det ordförandens ansvar att skicka protokoll till studiebevakaren. Förutom ovanstående uppgif-ter ansvarar ordförande ibland även för att hantera studentrådets mail om sådan finns. Ordföran-
des uppgifter kan även delegeras till vice ordförande och andra i rådet.  
Vice ordförande 
 Vice ordförande fungerar som stöd åt ordförande. Vice ordförande träder in i ordförandes ställe 
och tar över dennas roll när hen inte är närvarande eller har tid att åta sig alla sina uppgifter. Vice ordförande ska hjälpa ordförande att uppfylla sina ansvarsområden. 
Om ordförande sitter som representant vid andra organ kan vice ordförande fungera som supple-
ant och hoppa in vid möten om ordförande inte kan närvara.  
Kassör  
Kassören har det övergripande ansvaret för ekonomin vilket bland annat innebär att hen ansöker 
om verksamhetsbidrag och aktivitetsbidrag från studentkåren. Det är också brukligt att kassören köper in mötesfika och håller koll på alla utgifter genom att dokumentera dessa. Därför är det vik-
tigt att kassören också ansvarar för bokföring, att skriva en ekonomisk berättelse vid terminens slut samt att med jämna mellanrum redovisa det ekonomiska läget för studentrådet. Det är re-
kommenderat att inga beslut kring studentrådets ekonomi fattas utan kassörens medgivande. 
 Sekreterare 
 Sekreteraren kan vara ett fast eller flytande ansvarsuppdrag. Sekreteraren för anteckningar vid 
mötet och skriver protokoll. Hen ser till att information kring protokoll och viktiga händelser finns 
tillgängligt för studentkåren och för studenterna i synnerhet. Sådana redskap kan vara rådets egen hemsida eller mailutskick där protokollen finns bifogade. 



 

 
Ledamöter  
Övriga ledamöter i rådet närvarar på möten, röstar om beslut och tar på sig olika ansvarsuppdrag och uppgifter, t.ex. att hjälpa till med projekt. Förslag på övriga ansvarsområden är t.ex. informat-
ionsansvarig, aktivitetsansvarig och medlemsansvarig. 
Det är bra om rådet bestämmer hur många ledamöter som behöver vara närvarande på ett möte för att rådet ska vara röstberättigat. 
 Övriga poster: 
 Studerandeskyddsombud (heter numera studiemiljöombud) 
 
Studerandeskyddsombud är studenternas ombud i arbetsmiljöarbetet på institutionen. Studeran-deskyddsombudet har som främsta ansvar att uppmärksamma brister i studiemiljön och rappor-
tera dessa till institutionen. Vid förändringar av lokaler eller organisation som kan påverka studiemiljön har skyddsombudet 
rätt att delta i planeringsarbetet. Studerandeskyddsombudet deltar även i institutionens skydds-
ronder och har möjlighet att delta i studentkårens studie- och hållbarhetsnätverk.  
Studerandejämlikhetsombud (heter numera jämlikhetsombud)  
Studerandejämlikhetsombudets uppgift är att lyfta frågor, problem och förslag som har med jäm-likhet, jämställdhet och likabehandling att göra. Studerandejämlikhetsombudet ska medverka till 
att diskussionen om jämlikhet och likabehandling hålls levande, men också att det lyfts fram ur ett 
studentperspektiv. Förslag på vad jämställdhetsombud kan göra är t.ex. att se över likabehand-lingsplanen, synliggöra normer och se över hur kursutvärderingar är utformade. Ombudet har 
även möjlighet att sitta i studentkårens jämlikhetsnätverk. 
 Studentrepresentant i Institutionsstyrelsen (IS) 
 Varje studentråd ska utse studentrepresentanter till institutionsstyrelsen. Institutionsstyrelsen är 
det högst bestämmande organet på varje institution. Här bestäms inrättande av kurser, budget och mycket annat. Här sitter prefekten, studierektor och andra anställda på institutionen. Posten 
som studentrepresentant är arvoderad och val till denna post måste meddelas till kåren för ett 
särskilt presidiebeslut. Representanten ansvarar för att meddela studentrådet om viktiga punkter i institutionsstyrelsens dagordning som berör studenter, vilka sedan kan diskuteras och tas ställ-
ning till på studentrådsmöte. Representanten ansvarar även för att meddela vad som diskuterats 
och bestämts på IS till de andra i studentrådet.  
Representant i Fakultetsrådet  
Alla studentråd vid en fakultet är tillsammans med i ett fakultetsövergripande råd. Ett råd där re-presentanter från alla student- och doktorandråd på en fakultet samlas för att diskutera frågor 
som påverkar fakulteten och dess studenter i stort. Varje studentråd bör utse en representant till 
fakultetsrådet som kan närvara vid dessa möten och vidarebefordra till resterande studentråd vad som sagts. Det är också genom fakultetsråden som studeranderepresentanter till fakulteternas 
fakultetsnämnder (det högsta beslutande organet på fakulteten) och dess utskott och beredningar 
nomineras. 


