
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2014-02-06

1. Mötet öppnas.
Närvarande: Andreas Bengtsson, Josefine Malmkvist, Olivia Schlyter, Monique 
Zwaneburg Widingsjö (mötesordförande).

2. Val av mötessekreterare.
- Josefine

3. Val av närvarande att jämte ordföranden justera protokollet
- Andreas

4. Fastställande av dagordning.
- Dagordningen fastställd med följande ändringar: Punkt 7a stryks och punkt 7c och 6h 
tillkommer. 

5. Eventuella adjungeringar.
- Inga adjungeringar.

6. Rapporter.
a. IS-möte
 Josefine och Monique deltog i Institutionsstyrelsemötet för Institutionen för Svenska och 
flerspråkighet. Institutionen kommer under våren att få tillgång till nya lokaler. Det innebär 
att Centrum för Tvåspråkighetsforskning flyttar till D5 framåt sommaren. På sikt ska nya 
klassrum, ett konferenstolkningsrum samt ett datalabb att byggas.

b. Fakultetsrådet
Andreas rapporterar. Fakultetsrådet ska driva frågan om ersättning för studenter som sitter i 
icke-beslutsfattande positioner i fakultetsverksamhet, exempelvis Stipendienämnden.

c. Styrelsen för Tolk- och översättarinstitutet
Monique rapporterar. Monique är invald som studentrepresentant i den nya styrelsen. På 
mötet diskuterades verksamhetsplanen för TÖI. Det finns behov av en suppleant till 
studentrepresentanten. 

d. Arbetsmiljönätverket
Josefine missade det senaste nätverksmötet. En handbok för studerandeskyddsombud är på 
gång. De nya tentaplatserna ska testas av medlemmar i nätverket under kommande 
nätverksträff. 

e. Jämlikhetsnätverket
SISOFS saknar representant i nätverket. Under våren arrangerar kåren seminarier i 
normkritik. 

f. Avstämning om Kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation
Olivia rapporterar att hon kommer att delta som studentrepresentant i möten för att utveckla 
kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation.

g. Kursutvärderingar
Monique rapporterar. Inget har hänt sedan förra mötet. Monique har dock blivit lovat av 
institutionen att få veta mer om hur de nya kursutvärderingarna kommer att se ut. 

h. Kursplaneutskottet
Olivia rapporterar. Nästa möte är i april. 

7. Diskussions/beslutsärenden.
        a. Strykt
        b. Fika på rasten
        Bordläggs till nästa möte. 
     c. Klassrumsmiljö



  Rådet diskuterade eventuella arbetsmiljöproblem i olika klassrum som används av 
institutionen. Josefine får i uppdrag att kontakta prefekten och arbetsmiljögruppen om dessa 
problem.

8. Övriga ärenden.
- Inga övriga ärenden diskuterades.

9. Datum för nästa möte.
- Exakt datum inte än bestämt men 10e, 13e eller 14e mars är föreslagna datum.

10. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Mötesordförande

Monique Zwanenburg Widingsjö

______________________________

Sekreterare

Josefine Malmkvist

______________________________

Justerare

Andreas Bengtsson

______________________________

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2014-02-06

FÖRSLAG
-

UPPDRAG
- Josefine ska kontakta prefekten och arbetsmiljögruppen om arbetsmiljöproblemen i klassummen. 

BESLUT
-


