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Protokoll  

2016-05-23  

Humanistiska och teologiska studentkåren  

Vid Lunds universitet  

 

 

 

 

 

 

 

Filosofiska studentrådet 
 

Närvarande:   

 

§ Ärende   Kommentar  

 

1 Mötets öppnande  Mötet öppnas. 

 

2 Val av mötessekreterare Mötet beslutar  

     att Melina Tsapos väljs till sekreterare. 

 

3 Föregående protokoll  Mötet beslutar 

     att godkänna protokollet och lägga till handlingarna. 

 

4 Digitala skärmar på LUX  Det har beslutats att man kommer att sätta upp digitala skärmar runt om  

på LUX. Vi vet inte ännu vem som är ansvarig för detta.  

  

 

5 Likabehandlingsgruppen.  Kogvetarna bör kontaktas asap ang. representant. 

 

6 Avslutningsplanering.   Rådet har beslutat att ha avslutningslunch på Govindas onsdagen den 1:a   

juni klockan 13.  

 

 

7 Utvärdering av Studentrådet för terminen.    

 

Saker som studentrådet har genomfört väl denna terminen har varit till exempel att genomdriva genusfrågan. 

Martin har besökt rådet angående detta och många förändringar, b.la. att kurslitteratur har ändrats för nästa 

termin samt att vi nu har representanter även i Likabehandlingsgruppen, vilket innebär att vi kan påverka där mer 

direkt.   

 

Vad som inte var så lyckad. Sittningen och vad vi kan lära från det. Måste hitta rätt balans på tidsplaneringen 

kring sittningen. Blev tajt då det sammanföll med Valborg. Man kan även tänka på att ha det tidigare i terminen. Att ha 

den under en relativt lugn period. Binda ihop alla redan i september. Uppmärksamma studentrådet mer.  

 

Mer sociala aktiviteter för filosoferna i allmänheten. Det finns inga tentagenomgångar. Detta borde genomföras till 

Martin.  

 

Betygsättningen: Eventuellt kan betygen på alla kurser ändras till bokstavssystem. Samt att nästa termin ha roterande 

sekreterare. 
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8  Val av ny ordförande. Alexander Nymark kandiderar.  

Studerande skyddsombud ska också väljas till nästa läsår.  

 

 

9 övriga frågor.   Det finns fortfarande problem med tentarättningen och  

tidsplaneringen på teoretisk filosofi grundkurs. Alexander ska direkt, efter att 

mötet har avslutats upp för att prata med Jan eller Martin, den av dem som är 

där. (Addendum: Alexander talade med Martin, problemet är löst) 
 

10 Mötet avslutande  Mötet avslutas. 


