
Närvarande: Angelica Kauntz, Thomas K Jensen, Daniel Kraft, Sam Leissner, Oscar Widinghoff, John 

Öwre, Christoffer Sandström och Mette Clausen-Bruun. 

 

Dagens möte började med att vi pratade om den lyckade filosofpuben, Kierkegaard Krog. Efterfrågan 

på en till pub är stor och vi bestämde oss för att ha en till den 18/3. Denna gång skall vi även bjuda in 

personalen på filosofen. 

 

Det pratades mycket om studiemiljön och miljön över huvudtaget i Kungshuset.  

 

- De nya kaffeautomaterna har inte dykt upp.  

- I biblioteket är det alldeles för få platser.  

- Belysningen i foajén är dålig.  

- Kårens anslagstavla hänger för osynligt.  

- Det finns för lite kurslitteratur till utlåning. 

 

Vi vill ha in fler stolar i biblioteket. Minst två vid varje bord. Vi inser att detta inbjuder till högre 

ljudnivå i biblioteket, men det behöver ej vara så. Eftersom biblioteket redan nu har stämplats som 

ett bibliotek med väldigt låg ljudnivå så kommer studenter ej våga höja ljudnivån. Det finns även en 

bibliotekarie som redan nu säger till när ljudnivån är för hög. 

 

Belysningen i foajén är dålig/trasig. Jag skall kolla upp detta. Jag skall även fråga om vi kan få byta 

plats på vår anslagstavla så att vår information blir synligare. 

 

Studentrådet skall kolla upp hur många kurslitteraturböcker som finns tillgängliga för utlåning på 

biblioteket. Vi tycker att det borde finnas minst 5 stycken böcker till utlåning för varje kurs. Ifall det 

är dyrt att köpa in så kan biblioteket säkerligen köpa studenters gamla böcker för billigt pris.  

 

Under mötet valde vi även Christoffer Sandström till skyddsombud och Mette byttes ut mot Oscar i 

Institutionsstyrelsen. 

 

Vi skall även få låna kursutvärderingarna av Jonas för att kolla igenom och sammanfatta dem. Detta 

gör vi den 29/3 klockan 10 på Kåren. 

 

Nästa möte bestämdes att vara den 10/4 klockan 16 på Kåren. 

 

Vi ses! 

 

Bästa Hälsningar, 

 

Angelica Kauntz 

Ordförande för Filosofiska Studentrådet 


