
Protokoll SISOFS möte
Tisdag 9:e december kl 10.00 – ca 11.45
D365, hus D, plan 3, Södra husen, Frescati

1. Mötet öppnas 10.10

2. Närvarande: Olivia Schlyter, Jefferson Ebenezer

3. Val av mötesfunktionärer
2a. Val av mötesordförande, Olivia och Jeff
2b. Val av mötessekreterare, Olivia
2c. Val av justerare, Jeff

4. Fastställande av dagordning

- Tillägg av punkt 7b.1. och punkt 9c.

5. Föregående protokoll

Inte färdigskrivet än, ingen uppföljning.

6. Rapporter och meddelanden
5a. Institutionsstyrelsen. Inga rapporter
5b. Kursplaneutskottet. Inga rapporter
5c. Humanistiska fakultetsrådet. Olivia ska på möte med dem torsdagen den 18/12.
5d. Jämlikhetsnätverket. Nästa möte 10/12, ingen rådsmedlem kan tyvärr närvara.
5e. Arbetsmiljönätverket. Inga rapporter

7. Eventuell information från Stockholms universitets studentkår

Presidiebeslut angående SISOFS nya IS-representanter har inte kommit än. 

8. Studenträttsliga frågor
7a. Eventuell uppföljning av tidigare studenträttsliga ärenden. Inga äldre ärenden att diskutera.
7b. Diskussion av eventuella nya studenträttsliga frågor
7b.1: Student känner sig felaktigt behandlad och vill ha ny examinator:
Student på översättningsdelkurs känner sig orättvist behandlad. Läraren har fällt opassande 
kommentarer om studentens familjebakgrund och neuropsykiatriska diagnos. Studenten reagerade 
starkt på detta. Studenten tog upp detta med studierektorn (Jan Pedersen) och uttryckte önskemål 
om att få en annan examinator. Studierektorn svarade att han skulle tala med läraren och be henne 
uttrycka sig på lämpligare sätt i framtiden. Dock kan inte studenten få en ny examinator. Texten 
kommer dock att granskas av en utomstående granskare, utöver läraren. Studenten känner sig inte 
nöjd med det svaret och upplever att hen inte tas på allvar.
Studentrådet beslutar att hantera ärendet enligt följande:
1. Jefferson ska kontakta studenten och diskutera med hen hur hen vill gå vidare med ärendet, om 
ett möte med studierektor för vidare diskussion önskas eller inte. 
2. Om studenten vill det, så mailar Jefferson till Jan Pedersen (studierektor) och Josefin Velander 
(studiebevakare humanistiska fakulteten), förklarar ärendet och studentens önskemål och föreslår 
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tid och plats för möte. Då betyget i denna kurs sätts ganska snart så är det önskvärt med ett möte 
väldigt snart för att hinna hantera ärendet i tid.

9. Övriga diskussionsfrågor

9a. ”Vad blir jag på min utbildning?”-temadag. Jonatan (studierektor) var inte närvarande 
vid mötet. Möte någon gång i januari för planering av temadagen vore bra att boka in. 
Studentrådet kontaktar Jonatan igen efter nyår och bokar in mötestid då.

9b. Rekryteringskampanj i början av VT15.
Förslag:
- ”Fika på rasten”-kampanj. Gå till seminarieklasser, bjuda på fika på deras rast och 
informera om studentrådet
- Pubkvällar på Gula Villan. Sprida info om Humanistiska föreningens pubar på 
onsdagar, gå dit och informera om rådet och mingla med studenterna. Arrangera en 
aktivitet på puben för våra studenter (?), t ex en spelkväll. → Vi följer upp denna idé 
på nästa möte (i slutet av januari).

9c. TÖI:s styrelse. Elin Svahn (doktorand TÖI) är studentrepresentant i TÖIs styrelse och 
kontaktade SISOFS ang. ifall vi vill ha rapporter och kallelser till TÖIs styrelsemöten. 
SISOFS svarade att vi gärna vill ha det. TÖIs styrelse har möten 2 gånger per termin. 
Rapporter och kallelser till dessa möten kommer SISOFS i fortsättningen att diskutera på 
studentrådsmöten. Elin Svahn tog även upp frågan om hur ”skiftet” till nya representanter 
i TÖIs styrelse ska ske. Finns det något i SISOFS stadgar angående det? Denna fråga 
diskuteras vidare vid nästa studentrådsmöte. 

10. Ärenden till IS
- Inga nya ärenden

11. Datum för nästa möte
- Olivia gör en Doodle för en mötestid vecka 4.

12. Mötet avslutas

Mötet avslutas 11.00

Mötessekreterare

__Olivia Schlyter__________

Mötesjusterare

__Jefferson Ebenezer_______
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