
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2013-03-25
Studentrådet Institutionen för svenska och flerspråkighet 

1. Mötet öppnades kl. 11.25.
Närvarande: Andreas, Lili, Anna, Josefine, Monique, Maria, Sofie, Olivia

2. Val av mötessekreterare: Olivia

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

4. Fastställande av dagordning.
- Tillägg av punkt 7D, 7E och 7F.

5. Eventuella adjungeringar: Inga adjungeringar.

6. Rapporter.
- Lili rapporterade att hon varit på jämlikhetsnätverkets träff förra veckan. Det var
Gisela Janis som organiserade träffen, de var 7 personer på mötet och diskuterade
vad det innebär att vara jämlikhetsombud, vad man ska ha för uppgifter och hur
man ska utföra dessa uppgifter. Detta är dock efter mötet fortfarande något otydligt.

Anna tillade att Gisela i nuläget håller på att ta fram riktlinjer 
tillsammans med studenterna angående vad jämlikhetsombuden ska göra och hur. 
Gisela ska ta fram en folder som innehåller tips och råd, och de nuvarande 
ombuden ska få kommentera denna folder och komma med synpunkter innan den 
går i tryck.
- Andreas rapporterade att han var på möte med Humanistiska Fakultetsrådet förra 
veckan. Under mötet diskuterades ärenden från fakultetsnämnden, och att man ska 
införa en checklista om studentinflytande. Tanken med checklistan är att man ska 
kunna avgöra om studentinflytande överhuvudtaget finns och isåfall om det 
fungerar bra eller dåligt. Under mötet diskuterades även hur kvalitén på 
utbildningar på avancerad nivå kan höjas. Ett förslag är att Akademisk engelska och 
Vetenskaplighet och forskningsetik ska bli obligatoriska kurser. Diskussionen om 
vilken institution som ska hålla i den senare kursen pågår fortfarande.
- Olivia rapporterade att hon har skapat ett twitter-konto för rådet: 
www.twitter.com/SISOFS1 . Den rådsmedlem som vill kan få lösenordet för att 
kunna twittra från detta konto.
- Olivia rapporterade även att hon har haft kontakt med Karl Edqvist. Han 
uppdaterade adressen till rådets SUS-sida: www.sus.su.se/sisofs. Den gamla 
adressen (www.sus.su.se/nordiska-amnesradet) fungerar fortfarande också. Karl 
meddelade även att rådet inte kan få någon mailadress via kåren utan att vi får 
skaffa en gmail-adress eller dylikt.

7. Diskussions/beslutsärenden.
A. Val: Studerandeskyddsombud. Josefine väljs till nytt 

studerandeskyddsombud
B. Val: Representanter till Institutionsstyrelsen (en på avancerad nivå, en på 

kandidatnivå och två suppleanter). Andreas väljs till ordinarie representant 
på avancerad nivå, Olivia väljs till ordinarie representant på kandidatnivå, 
Monique och Lili väljs till suppleanter.

C. Kursplaneutskott: Beslut att Olivia ska gå på möte med kursplaneutskottet 
den 17:e april och den 29:e maj. Anna meddelade även att Humanistiska 
Fakulteten har en  gemensam mall för kursplaner, och att man kan kontakta 
Malin Forshällen för att få tag på denna.

http://www.twitter.com/SISOFS1
http://www.sus.su.se/nordiska-amnesradet
http://www.sus.su.se/sisofs


D.  Movienight: Lili berättade om ett förslag som nyligen kommit fram - hela 
institutionen ska ha movienight tillsammans, förslagsvis med filmer som 
har någon koppling till den undervisning som bedrivs på institutionen. 
Både studenter och lärare/anställda vid institutionen ska bjudas in.
Hela rådet beslutade tillsammans att denna aktivitet ska påbörjas i april 
med 16:e april som första datum. Förslag på två andra kommande datum 
för movienight är 7:e maj och 28:e maj. Ett till förslag är att även ha 
movienight i sommar under Nordkurs, men planering för sommaren skjuts 
upp till kommande rådsmöte.
Förslag på filmer: The King's speech, The Linguists, Lost in translation. 
Lili ska göra en lista med på förslag på filmer, den som vill lägga in förslag 
på listan ska maila Lili.

E. Fika på rasten-utvärdering: 
- Maria, som deltog i Fika på rasten som student, tyckte det var en superbra 
och trevlig idé och att det var ett bra sätt att få information. 
- Vi fick ungefär 20 mailadresser. 
- Anna meddelade att vi fått positiv respons både från studenter, kurslärare 
och folk i korridorerna
- Enda problemet var med tiderna. Det var lite otydligt när representanterna 
skulle komma till klasserna egentligen, t ex så började en lärare rasten 
tidigare än avtalad tid. Tydligare kommunikation mellan rådsmedlemmarna 
och med de berörda lärarna önskas. 
- Till de som skrev upp sina mailadresser på intresselistan ska få ett 
nyhetsbrev med information om vad vi diskuterade på senaste mötet och 
om vad som händer kommande tiden på institutionen.

F. Inställda kurser: Student lyfte frågan vad man kan göra när institutionen 
inte ger kurser som studenten anmält sig till. Anna tipsade att berörd 
student kan kontakta något av studentombuden på kåren och berätta om 
situationen, för att få hjälp. Studentombuden har koll på lagstiftning och 
jobbar helt under tystnadsplikt.

8. Övriga ärenden.
- Söka verksamhetsbidrag. Josefine får i uppdrag att söka verksamhetsbidrag för 
denna termin.
- Vi behöver flyers på engelska. Monique översätter flyerserna. Informationen på 
hemsidan behöver också översättas till engelska. 
- Förslag: skriv regelbundna nyhetsbrev och lägg upp på SUS-sidan. Beslut: Olivia 
ska skriva nyhetsbrev vid behov (ca en gång i månaden, både på svenska och 
engelska).

9. Datum för nästa möte.
- 24:e april kl 11-13

10. Mötet avslutades kl 13.15.



Vid protokollet

Mötesordförande

___________________________________
Andreas Bengtsson

Mötessekreterare

___________________________________
Olivia Schlyter

Protokolljusterare

___________________________________
Monique Zwanenburg Widingsjö

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2013-03-25:

FÖRSLAG:
– Rådet ska anordna Movienight med start den 16:e april
– Rådet ska skriva regelbundna nyhetsbrev
– Rådet ska översätta flyers och information på hemsidan till engelska

UPPDRAG:
– Olivia ska skriva nyhetsbrev ca en gång i månaden
– Olivia ska gå på möte med kursplaneutskottet den 17:e april och 29:e maj
– Monique ska översätta flyers från svenska till engelska (och eventuellt 

informationen på hemsidan)
– Josefine ska söka verksamhetsbidrag för denna termin 

BESLUT:
– Josefine väljs till nytt studerandeskyddsombud
– Andreas och Olivia väljs till ordinarie representanter i Institutionsstyrelsen. 

Monique och Lili väljs till suppleanter i Institutionsstyrelsen.


