
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2013-05-25
 Studentrådet Institutionen för svenska och flerspråkighet
1. Mötet öppnades av ordförande, som valdes till mötesordförande, kl. 12:34. Närvarande:

Andreas Bengtsson (ordf.), Josefine Malmkvist, Olivia Schlyter, Lili Schmidt, Monique
Zwanenburg Widingsjö och Anna Wallgren

2. Val av mötessekreterare: Anna

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

4. Fastställande av dagordning med tillägg av övriga frågor.

5. Inga adjungeringar.

6. Rapporter
A. Språksekt.en arrangerar en pub på Gula villan på onsdag 27/2 kl. 18 – 22 (Andreas, 

Anna och Josefine kommer att hjälpa till med bemanningen)
B. Andreas var på möte med Humanistiska fakultetsrådet (mån 18/2): SUS har 

frukostseminarium i Glasrummet varje onsdag kl. 8:30 – 9:45; rapport från 
fakultetsnämnden om bl.a. förutsättningar för att genomföra interna, jämförbara 
utvärderingar av utbildningar; möte med jämlikhetsnätverket (tor 21/3 kl. 17)

C. Lili har haft ett möte med Gisela Janis (SUS) angående uppdraget som 
studerandejämlikhetsombud

D. Utvärderingsmöte med Judith Chrystal efter studentdagen 31/1: Tydligare syfte, 
ev. hålla isär välkomstaktiviteter och arbetsmarknadsdag

E. Kursvärderingar: Institutionen kommer att minska arbetet med kursvärderingar när 
svarsfrekvensen lägre än 50 % (endast redovisa diagram, inga 
tolkningar/kommentarer). Hur ska rådet arbeta med frågan? Informera om 
kursvärderingar när vi besöker klasser, ev. ett större arbete med kursvärderingar

F. Olivia har inte hunnit kolla upp möjligheterna att informera på Mondo.

7. Diskussions- och beslutsärenden
A. Val av kassör: Josefine Malmkvist. Uppdrag: Josefine kontaktar Matias Zoffoli 

ang. rådets pengar.
B. Planering av kampanj: ”Fika på rasten” v. 11 och v. 12; två personer från 

rådet/tillfälle; välj stora kurser, för att nå många studenter; mycket kort muntlig 
info, utdelning av trycksaker, intresseanmälningslistor och fika; planeringsmöte tis 
5/3 kl. 12:15 – 13:15, uppdrag: Anna bokar möteslokal i Nobelhuset; uppdrag: 
Olivia fixar en doodle, för att planera bemanningen

C. Logotyp. Rådet gillar det ”roliga” förslaget, som Andreas gjort; önskemål om att 
loggans format ska vara kvadratisk, för att den ska passa t.ex. Facebook; uppdrag: 
Andreas gör några nya förlag och skickar ut till rådet

D. Kursvärderingar. Viktigt att nämna under ”Fika på rasten”; idé: genomföra en 
kampanj om kursvärderingar i slutet av VT13

8. Övriga ärenden
A. Öppet hus på SU 13/3 (ca kl. 11 - 16): Andreas Bengtsson kontaktar Britt 

Arvidsson och frågar om institutionen behöver en studentrepresentant. 
B. Nordkurs i Stockholm 29/7 - 16/8: Rådet vill arrangera aktiviteter för 

utbytesstudenterna; Ebbe/Humanistiska föreningen är positiva till ett samarbete 
med rådet (aktiviteter och/eller studieplatser i Gula villan)

C. Rutiner för att skriva protokoll och protokolljustering: Beslut: Protokollen skrivs 
på dator under mötena och justeras direkt. Uppdrag: Informatören ansvarar för att 
ta med dator.

D. Diskussion om marknadsföring: Idé om att använda QR-kod; fler bilder på 
Facebook; uppdrag: Olivia startar ett Twitterkonto, för att rådet ska vara mer 
synligt och all info ska vara tillgänglig för alla (som inte har Facebook); uppdrag: 
Monique fixar QR-koder och några olika förslag till informatören



9. Datum för nästa möte: måndag 25/3 kl. 11:00 – 12:30 (våffeldagen), föranmälan för att vara 
garanterad våfflor. Uppdrag: Anna bokar möteslokal i Nobelhuset. 

10. Mötet avslutades av mötesordförande kl. 14:09.

Vid protokollet

Mötesordförande

____________________________________________
Andreas Bengtsson

Mötessekreterare

____________________________________________
Anna Wallgren

Protokolljusterare

____________________________________________
Monique Zwanenburg Widensjö 

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2013-02-25

FÖRSLAG
• Kampanj om kursvärderingar i slutet av VT13

UPPDRAG
• Josefine kontaktar Matias Z ang. rådets pengar
• Olivia fixar doodle till ”Fika på rasten” (som ska fyllas i senast 4/3)
• Olivia får i uppdrag att ta med dator till rådets möten
• Olivia fixar Twitterkonto till rådet
• Olivia kollar upp möjligheter för rådet att använda Mondo
• Andreas kontaktar Britt Arvidsson ang. Öppet hus på SU 13/3
• Andreas gör några nya förlag/format av loggan och skickar ut via e-post
• Monique fixar OR-koder och skickar dem till informatören
• Anna bokar möteslokal till planeringsmöte (5/3)
• Anna bokar möteslokal till nästa studentrådsmöte (25/3)

BESLUT
• Val av kassör: Josefine Malmkvist
• Protokollen skrivs på dator under mötena och justeras direkt


