
PROTOKOLL FÖR SISOFS MÖTE 2015-12-04
Tisdag den 4 december 2015 kl. 12:15-13:15
Rum D600, hus D, plan 6, Södra huset, Frescati

1. Mötet öppnades kl. 12:20

Närvarande: Jefferson Ebenezer, Lylia Tseljadinova, Johan Magnéli,

2. Val av mötesfunktionärer:

2a. Jeff valdes till mötesordförande.
2b. Lylia Tseljadinova valdes till mötessekreterare.
2c. Johan Magnéli var mötesjusterare.

3. Fastställande av dagordningen – förberedelser för Luciafika

4. Föregående protokoll – inga fel upptäcktes

5. Rapporter och meddelanden
5a. Institutionsstyrelsen – inga meddelanden.
5b. Kursplaneutskottet – Författaren till Språksociologi ska kontaktas.
5c. Humanistiska fakultetsrådet- nyval, 16.december kl. 15-16

Humanistiska fakultetskansliet 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 institutionerna 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 tryckta böcker.

5d. Jämlikhetsnätverket – inga förändringar just nu.

5e. Studiemiljönätverket kommer ha ett möte till i framtiden.

6. Eventuell information från Stockholms universitets studentkår – två 



frågor

7. Inför VT 16 – SISOFS-framtid, kassa, och ekonomi, 
marknadsföringsbidrag, uppstartsaktiviteter, medlemsrekrytering. Det 
var för få medlemmar på mötet att ta några större beslut. Det ska bli ny 
medlemsrekrytering efter nyår och antagningsbesked. Inte alla 
nuvarande medlemmar kan stanna kvar pga. institutions byte.
 
8. Övriga diskussionsfrågor

8a. En studiesocial aktivitet planeras till den 11 december kl. 12-14. Det 
blir ett luciatema med fika och eventuellt andra inslag.
8b. Skrivelsen om studentärendet ska förbereds och skickas vidare till
institutionen.
8c. Fyllnadsval av några vakanta poster kunde inte hållas på grund av 
tidsbrist och är framskjutet till nästa rådsmöte, vilket finns plats vid 
början av VT 16. Dock har Naomi Takomoto valts till ordinarie 
studentrepresentant och suppleant till kursplaneutskottet.  Hon har vid 
tidigare tillfällena visat intresse att vara med.
  
9. Studenträttsiliga frågor – Språksociologi lärobokens författare ska 
kontaktas och ärende ska ha fortsättningen.

10. Övriga diskussionsfrågor – Det behövs några förslag för 
Humanistdagen, vem ska företräda. Lylias förslag var att kanske Urban 
Östberg skulle kunna prata om Idiom och andra svenska fasta uttryck.

11. Datum för nästa möte blev obestämt, pga. HT 15 slut och VT16 
början, men det ska bli vid början av VT16 och ska annonseras via 
sociala medier.

12. Mötet avslutades kl. 13.25.

Vid protokollet

Mötessekreterare
___________________________________
Lylia Tseljadinova

Mötesjusterare
___________________________________



Johan Magnéli


