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SISOFS möte 
 

onsdag 27 november 2013, kl. 10 till 11.45 

Språkbubblan, Södra huset, Hus E, Plan 2, Frescati 

 

Protokoll 

 

1. Mötet öppnas: kl. 10:06 

Närvarande: Evado, Josefine, Monique, Olivia 

2. Val av mötessekreterare: Monique 

3. Val av närvarande att jämte ordförande justera protokollet: Olivia 

4. Fastställande av dagordning – fastställd med ändringarna: 

a. Tillägg av punkt 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c 

5. Eventuella adjungeringar: ingen 

6. Rapporter 

a. Möte Institutionsstyrelse svenska och flerspråkighet onsdag den 6:e november, 

närvarande som studentrepresentant: Josefine (Monique, Andreas och Olivia hade förhinder). 

 De har tagit beslut att suppleanter enbart kan delta som ersättare för frånvarande ordinarie 

ledamot och inte har parallell närvarorätt. 

 Huvudämnen var litteraturlistor och betygskriterierna som gäller fr.o.m. VT2014. 

TÖI har fått i uppdrag att förtydliga betygskriterierna och lägga till på antal sidor 

litteraturlistor. 

 Onsdag den 15:e januari ska styrelsen få utbildning om ekonomi. Utbildningen sker i 

samband med styrelsemötet den 15: januari. 

 Tider för VT2014: 15 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni 

b. Fakultetsråd: ingen rapport 

c. Kursplaneutskott: ingen rapport 

d. Fika på rasten: 

Det har varit en stor succé, och vi har fått in många intresseanmälningar. Tyvärr var det en 

lärare som inte har svarat, så beslutet togs att ställa in det fikatillfället. 

Olivia har skickat ut information om mötet till de som har skrivit upp sig på intresselistan. 
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e. Jämlikhetsnätverket: 

På grund av att SISOFS medlemmar är få till antalet och inte har tid och möjlighet för att 

engagera sig i jämlikhetsnätverket, måste vi prioritera och har tagit beslut att för närvarande 

inte delta i jämlikhetsnätverket, trots att rådet tycker att jämlikhet är ett viktigt ämne. 

7. Diskussions-/beslutsäranden 

a.  Luciafirandet: 

Tyvärr organiseras inget Luciafirande  av SISOFS då rådsmedlemmarna för närvarande inte 

har tid och resurser för det. 

b. Rektorn för institutionen för svenska och flerspråkighet har beslutat att det skall tillsättas en 

(1) studeranderepresentant i styrelsen för Tolk- och översättarinstitutet. 

Rådet har tagit beslut att Monique ska vara ordinarie och att hon via TÖIs allmänna sida på 

Mondo ska informera studenterna på TÖI och ska försöka att få en suppleant. 

c. Kursutvärderingar: Monique ska mejla Judith angående detta. Vi har diskuterad kring detta 

och har några åsikter och idéer som kommer att framföras till Judith. 

8. Övriga ärenden 

a. Svarsplikt lärare: 

Har lärare en svarsplikt via e-mail? Inom hur många dagar ska en lärare vanligtvis svara på e-

mail? Monique mejlar Amanda om det finns regler och vart de finns. 

9. Datum för nästa möte: 

torsdag 9 januari 2014, kl. 10.00 – 11:45 

Språkbubblan, Södra huset, Hus E, Plan 2, Frescati 

10. Mötet avslutas: 11:00 


