
 

PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2013-08-21 

 

 

1. Mötet öppnades klockan 11.00 

Närvarande: Andreas, Monique, Josefine, Olivia 

 

2. Val av mötessekreterare. 

- Olivia 

 

3. Val av närvarande att jämte ordföranden justera protokollet 

- Monique 

 

4. Fastställande av dagordning. 

- Ändring av punkt 6 

- Tillägg av punkt 7D och 7E 

 

5. Eventuella adjungeringar. 

- Amanda Magnusson Arntsen, SUS nya studiebevakare för Humanistiska fakulteten. 

 

6. Rapporter. 

- Diskussion med Amanda om hur sammanslagningen har fungerat och vad vi som råd vill 

göra i höst. SISOFS meddelade till Amanda att sammanslagningen har fungerat bra, men att 

många studenter inte vet om den och att gemenskapen på institutionen kan förbättras. 

Amanda meddelade till SISOFS att Humanistiska Föreningen (HumF) kommer bjuda in till 

konvent för studentråden vid den Humanistiska Fakulteten för att främja samarbete mellan 

HumF och studentråd.  

- Nordkurs: Monique var med på middagen på Hermans. Till Hermans kom 23 

middagsdeltagare och middagen var mycket trevlig och uppskattad. Efter middagen gick ett 

gäng vidare till en pub. Några av Nordkurs-studenterna gick till Hermans senare igen under 

Nordkurs-perioden. → TACK ANNA, för allt fantastiskt jobb under Nordkurs! Anna var 

tyvärr ej närvarande vid detta möte för att mottaga beröm. Vi fick beröm från kursansvarig 

för att vi anordnade Nordkurs-aktiviteterna. Vad vi andra hört från Anna så har allt gått bra 

under Nordkurs. Puben gick bra. 

 

7. Diskussions/beslutsärenden. 

A. Intresseanmälningar till poster:  

Ordförande: Monique 

Vice ordförande:  

Informatör: Olivia 

Kassör: Andreas, Josefine 

Jämlikhetsombud: 

Skyddsombud: Josefine 

Kursplaneutskottet: Olivia 

Humanistiska fakultetsrådet: Andreas 

Representant i IS: Andreas, Olivia, Monique, Josefine 

 

B. Val till poster: 

Ordförande: Monique (IS avancerad nivå) 

Vice Ordförande: Josefine (IS grundnivå) 

Informatör: Olivia (IS grundnivå suppleant) 

Kassör: Andreas (IS avancerad nivå suppleant) 

Jämlikhetsombud: vakant 

Skyddsombud: Josefine (tills vidare) 

Representant till kursplaneutskottet: Olivia 

Representant och Suppleant till Humanistiska Fakultetsrådet: Andreas ordinarie, vakant suppleant.  

 

C. Planering inför hösten. 

- Ta kontakt med Judith angående institutionens välkomstdag 

- SUs stora välkomstdag är den 4:e september 

- SISOFS ska besöka en av HumFs pubar och ta med spel 

- Anordna teambuildingsdag för SISOFS – gå på SFs första pub (förhoppningsvis 

har de tacobuffé som de haft tidigare terminer!) 

- Planering för övriga aktiviteter under HT13 bortlägges tills vidare 



 

D. Samarbete med Språksekt.en? Språksekt.en är inaktiv för tillfället och därför 

kommer SISOFS inte aktivt samarbeta med dem, utan istället fokusera på 

samarbete med HumF. 

E. Dator till möten: Olivia ej längre ansvarig för att bidra med dator under rådsmöten. 

Uppgiften cirkulerar istället mellan rådsmedlemmar, alternativt att sekreteraren 

antecknar för hand under rådsmöten.  

 

8. Övriga ärenden. 

- inga övriga ärenden 

 

9. Datum för nästa möte. 

- 17:e september kl 11.00 – 12.45. Plats ej bestämd. 

 

10. Mötet avslutas. 

 

 

UPPDRAG:  

 Andreas söker verksamhetsbidrag 

 Andreas skriver verksamhetsberättelse för VT13 

 Monique kontaktar Judith angående välkomstdagen 

 Olivia intervjuar rådsmedlemmar till hemsidan 

 Olivia ansvarar för att anordna teambuildingdagen 

 

BESLUT:  

 Monique väljs till ordförande 

 Josefine väljs till vice ordförande och skyddsombud 

 Andreas väljs till kassör och representant i Humanistiska fakultetsrådet 

 Olivia väljs till informatör och representant i kursplaneutskottet 


