
 

 
 
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2015-11-05               Torsdagen den 5 november 2015 kl. 12-13     
E279 (Språkbubblan), hus E, plan 2, Södra huset, Frescati 
 
 
1. Mötet öppnades kl. 12.02 

 
Närvarande: Jefferson Ebenezer, Lylia Tseljadinova, Johan Magnéli, Emeline 
Özmen, Ann-Lee Karlsson, Naomi Takomonto, Elena Rubinskaia, Aftab 
Nawaz från kl. 12.40 - ärende 7a.  
 

2. Val av mötesfunktionärer: 
 
2a. Jeff valdes till mötesordförande. 
 
2b. Ann-Lee valdes till mötessekreterare 
 
2c. Emeline valdes till mötesjusterare. 
 
2d. Johan Magnéli adjungerade. 
 

3. Fastställande av dagordningen – punkt 8c om fyllnadsval tillades. 
 

4. Föregående protokoll – Genomgång av det gamla protokollet gjordes och två 
fel upptäcktes.  

 
5. Rapporter och meddelanden 

 
5a. Institutionsstyrelsen – inga meddelanden. 
 
5b. Kursplaneutskottet – ska ha möte den 13 nov. Studentrepresentant önskas. 
 
5c. Humanistiska fakultetsrådet 
  Humanistiska fakultetsrådet (HFR) planerar att hålla evenemanget 

Humanistdagen den 8 april 2016. På förmiddagen hålls workshops och 
på eftermiddagen ska de olika institutionerna ha var sitt upplägg. 
Pengarna till evenemanget kommer fördelas mellan institutioner och 
studentrådet uppmuntras att kontakta studierektorn och delta i 
planeringen av evenemanget.   HFR kommer fortsätta föra dialog med Stockholms universitets 
bibliotek som har bestämt att satsa stort på e-böcker och nedprioritera 
e-böcker. HFR anser att studenterna ska även i fortsättningen ha 
tillgång till trycka böcker.  
 

5d. Jämlikhetsnätverket kommer ha möte den 9 november kl. 16-18. 
 
5e. Studiemiljönätverket kommer ha möte den 5 november kl. 16-18. 

 



 

6. SUS anordnade So you think that you can påverka-utbildningen den 3 
november. Seminariet om Case studies uppskattades väldigt mycket. 
Utbildningen kommer ges ut även nästa termin men denna gång kommer 
utbildningen pågå under en hel vecka med endast ett seminarium varje dag.  
 

7. Studenträttsliga frågor 
 

7a. Studentärendet från föregående möte togs upp igen och man kom fram till att 
boken är olämplig eftersom den benämner homosexuella med icke-neutrala ord som 
”bögar” och ”flator” samt att den innehåller mycket tyckande. Boken kan kränka stu-
denter med homosexuell läggning om man fortsätter att använda boken som kurslit-
teratur.  
 Rådet bestämmer att yrka på institutionens beredande och beslutande organ att 
byta ut boken mot en annan.   7b. Elena tog upp en fråga angående kurslitteratur och dess tillgång på biblio-
teket som hon tyckte inte var bra. Det saknas läsexemplar och kurslitteratur kan 
antingen inte hittas eller är alltid utlånad. Johan tipsade om att kontakta institut-
ionen och höra med dem hur många böcker de bett köpa in till kurserna. Det nämn-
des även att biblioteket kräver en motivering till varför ska köpas in i tryckt version.  
Att förbättra tillgång genom att endast satsa på e-böcker ansågs inte heller som en 
bra lösning. HFR ska ha ett möte med bibliotekets ledning den 16 december då man 
har möjlighet att ventilera sina tankar och åsikter.  
8.  Övriga diskussionsfrågor 

 
8a. En studiesocial aktivitet planeras till den 11 december kl. 12-14. Det blir 
en lucia tema med fika och eventuellt andra inslag. 
8b. Skrivelsen om studentärendet ska förbereds och skickas vidare till 
institutionen.  
8c. Fyllnadsval av vakanta poster kunde inte hållas på grund av tidsbrist och är 
framskjutet till nästa rådsmöte.   

                    
9. Nästa möte bestäms till den 4 december kl. 12.15–13.15. 
 
10. Mötet avslutades kl. 12.55.         

 
 

Vid protokollet  
Mötesordförande och mötessekreterare  ___________________________________ 
Jefferson Ebenezer  
Mötesjusterare  
___________________________________ Emeline Özmen  


