
DAGORDNING FÖR STUDENTRÅDETS MÖTE 2013-01-18
Studentrådet Institutionen för svenska och flerspråkighet

1. Mötet öppnas.
Närvarande: Jennifer Larsén, Lili Schmidt, Matias Zoffoli, Olivia Schlyter samt Andreas
Bengtsson.

2. Val av mötesordförande.
- Olivia Schlyter.

3. Val av mötessekreterare.
- Andreas Bengtsson.

4. Val av närvarande att jämte ordföranden justera protokollet
- Mattias Zoffoli.

5. Fastställande av dagordning.
- Dagordningen fastställdes med tillägget av posten ”Informatör” på punkt A.

6. Eventuella adjungeringar.
- Malin Forshällen (Studiebevakare för Humanistiska Fakultenen) samt Gunlög Sundberg
(Prefekt vid Institutionen för Svenska och Flerspråkighet, endast närvarande till och med
punkt 6).

7. Rapporter.
- Ansvariga från Språkkonsultprogrammet vill nominera representanter till studentrådet från
studenter som går programmet. Studentrådet är positiva till detta.
- Vidare vill de att studentrådet ska ha insyn i bedömningsprocessen till antagningsprovet
för Språkkonsultprogrammet och önskar därför att någon från studentrådet ska vara
delaktig.

8. Diskussions/beslutsärenden.
A. Val av poster: Ordförande, Vice Ordförande, Informatör samt Kassör: Andreas 

Bengtsson valdes till ordförande per acklamation. Olivia Schlyter valdes till Vice 
Ordförande samt Informatör per acklamation. Matias Zoffoli valdes till Kassör per 
acklamation. 

B. Val av poster: Jämlikhetsombud, Skyddsombud samt Representant och Suppleant 
till Humanistiska Fakultetsrådet: Lili Schmidt valdes till Jämlikhetsombud per 
acklamation. Matias Zoffoli valdes till Skyddsombud per acklamation. Andreas 
Bengtsson valdes till Representant till Humanistiska Fakultetsrådet per 
acklamation. Olof Pettersson (ej närvarande) valdes till Suppleant till Humanistiska 
Fakultetsrådet per acklamation. 

C. Studentinflytandedagen: Schemat inför studentinflytandedagen är färdigt. Andreas 
kommer att presentera rådet. Matias kommer att vara toastmaster, leda 
panelsamtalet med alumner samt ordna fika till minglet. Olivia kommer göra flyers 
med information om rådets nästa möte som kommer finnas tillgängliga under 
minglet. Andreas, Olivia och Matias kommer att vara med på puben efter 
studentinflytandedagen och hjälpa till i den mån det behövs. 

D. Planering inför våren: Bordläggs till nästa möte.
E. Dokumentmallar: Andreas och Olivia ska förbereda dokumentmallar till 

nästkommande möte.
F. Namn på rådet: Studentrådets namn bestämdes till SISOFS (Studentrådet vid 

Institutionen för Svenska och Flerspråkighet). Det utläses Sisyfos (/ˈsɪsɪfəs/ ).

9. Övriga ärenden.
- Olof får i uppdrag att skapa en ny logotyp till studentrådet.
- NÄRs gamla facebook-sida ska göras om och användas till det nya rådet. De som följer
TÖIs gamla facebook-sida ska bjudas in till den nya. Olivia ansvarar för detta.
- En Mondo-flik ska skapas för rådet. Olivia ansvarar för detta.
- En mailaddress ska skapas för rådet. Olivia ansvarar för detta.
- NÄRs gamla sida på studentkårens hemsida ska göras om och användas till det nya rådet.
Olivia ansvarar för detta.



10. Datum för nästa möte.
- 7/2 kl 12:00 – 14:00 i Bubblan, Språkstudion.

11. Mötet avslutas.


