
Närvarande under mötet den 2/11 15.00 : Angelica Kauntz, Nils Lunneryd, Erik Nipe, 

Simon Rosenqvist, Torbjörn Lundberg, Emma Lidskog och Jonas Josefsson. 

 

 

Punkter som togs upp under mötet: 

 

1) Kårjippo 

 

Kommer äga rum i Kungshuset framemot julen. Då skall vi Studentrådsrepresentanter stå i 

Kungshuset under dagen och presentera vad Kåren gör för Studenterna. Mer info om detta 

kommer närmare.  

 

De förslag vi kom fram till vad vi ville ha med i denna tillställning för att få Studenterna 

intresserade var: 1, En massa fika. 2, Pins. 3, Vara utklädda till Jultomtar. 4, Olika former av 

tävlingar som exempelvis en frågesport om vad kåren gör för just dig. 

 

2) Filosofer ha ett Luciatåg i Kungshuset?  

 

Fortfarande under diskussion. 

 

3) Ett foto på Studentrådet som skall sitta i Kungshuset. 

 

Ansågs mest lämpligt och passande att ta innan vår Togasittning då vi har på oss togas. 

Männen i Studentrådet tyckte ej att de var tillräckligt fixade för foto idag. 

 

4) Hybrid 

 

Vilka vill vi Filosofer ha på arbetsmarknadsdagen? De tidigare förslagen är Proffesorsguiden 

(Hur just DU blir professor), en gammal student, en banketiker. Två till förslag ska fram. Såg 

just nu detta vilket jag tyckte var ett riktigt bra kap : 

http://www.migrationsverket.se/info/1127.html ? 

 

5) Kaffekokare i Kungshuset 

 

Ett förslag var att införskaffa en kaffekokare med spargris i Kungshuset likt som på Kåren. 

Förslaget var acceptabelt, men, Jonas har kollat upp möjligheterna för detta. Det skulle 

behövas en hej dundras massa människor och grupper av olika slag i denna diskussion för att 

anordna denna kaffekokare, dels för att det skulle behövas en timerknapp vid kaffemaskinen, 

vilket är krångligt. Det som dock blir av är att nya kaffemaskiner skall införskaffas! Lite 

finare och lite bättre samt lite modernare.  

 

6) Ett internt möte på Institutionen 

 

Ett möte den 18/11 i Helsingborg angående planering inför 2012 och 2013 etc. Där två 



stycken från Studentrådet skall närvara. Jag och Nils åker på detta. 

 

7) Jonas projekt 

 

Filosofiska Institutionens sida på Facebook skall få liv! Projektet går ut på att lägga upp en 

bild var dag på den underbara miljö i den filosofiska atmosfären i Kungshuset. Studentrådet 

skall få admininlogg till sidan för att hjälpa projektet. 

 

8) Anonyma tentor 

 

Anonyma-tentor-diskussionen är i gång. På ett möte på måndag skall Jonas ta upp detta med 

de högt uppsatta. Det är saker inom IT-avdelningen som behövs uppgraderas och finslipas för 

att samarbeta kodsystem för en Students tentakod med ladok. Och så vidare... Men det är på 

gång. Hurra! 

 

9) Togasittningen 

 

För tillfället har 34 av 40 biljetter sålts. Simon skall gå ut i fortsättningskurserna för att se 

intresset för sittningen. Ifall intresset är bra så kan det komma att vi utökar sittningsplatserna. 

Så fort någon av de säljande hjältarna sålt ännu en biljett skall detta meddelas till mig på 

0720020299.  

 

Vi har bestämt att vi ska ha grekisk meny. Det skall ingå fetaost på något sätt. Jag meddelar 

Wermlands detta. 

 

Sånghäften skall fixas inom framtid. Minst två låtar ska vara omgjorda filosofsånger.  

 

När alla biljetter är sålda skall gästlistan in till mig. Det vi upptäckte som ett "problem" var att 

vi ej frågat våra gäster ifall de vill ha alkoholfritt eller alkohol i menyn. Vilket bör tas reda på 

innan listan skall in till Wermlands nation. 

 

När gästlistan är klar skall vi fixa en bordsplacering. En mixad kompott från olika kurser. Var 

och en skall få sin egna lilla bordsplaceringslapp med sitt namn på OCH en filosofs namn på. 

"Namnet för kvällen". Simon skall skriva ner en lista på 40 filosofer. 

 

Jag och Nils skall fixa en Fest-hos-Platon-video. En video likt originalet Fest-hos-Mange fast 

med Platon (Nils) som huvudroll. Tomtebloss, ballonger och skägg måste inhandlas. Jag ska 

stå för sången i videon. Erik skall vara statist. 

 

Till kvällen har det även varit tal om ifall vi skall göra unika uppdrag till gästerna. Fortfarande 

under diskussion. 

 

Under diskussion är även mellanfest emellan sittningen och eftersläppet. Ej för en specifik del 

av gästerna utan för ALLA gästerna.  



 

Nästa möte äger rum den 8/11 klockan 13 på Kåren. Alla pengar för sittningen skall in då. Det 

skall betala Wermlands dagen efter. Viktigt. 

 

Filosofiska Studentrådets Ordförande 

Angelica Kauntz 


