
Protokoll	  Studentråd	  27/11	  

Närvarande:	  Amanda,	  Nils,	  Alexander,	  Andrea,	  August,	  Daniel	  

1.	  Mötets	  öppnande:	  

Mötet	  öppnas	  

2.	  Notering	  av	  närvarande	  samt	  val	  av	  mötessekreterare:	  

Mötet	  beslutar	  

att	  Nils	  Asplund	  väljs	  till	  sekreterare.	  	  

3.	  Protokoll	  från	  föregående	  möte:	  

Mötet	  beslutar	  

att	  godkänna	  protokollet	  och	  lägga	  det	  till	  handlingarna.	  	  

4.	  Uppföljning	  av	  punkter	  från	  förra	  mötet:	  

a)	  Brev	  till	  examinatorerna	  i	  PF	  ang.	  anpassning	  till	  A-‐E-‐skalan	  

Detta	  brev	  har	  inte	  skrivits	  än,	  Nils	  har	  ett	  tillägg	  angående	  omtentor,	  han	  ska	  skicka	  information	  om	  
detta	  till	  Alexander	  och	  Daniel	  som	  ska	  skriva	  brevet.	  

b)	  Mejl	  till	  PPE-‐ansvarig	  om	  otydlig	  info	  om	  tentalokaler	  

Detta	  brev	  har	  skrivits	  och	  skickats,	  kritiken	  har	  blivit	  väl	  bemött	  av	  mottagaren.	  

5.	  Rapport	  från:	  

a)	  Husstyrelsemöte	  

Kritik	  framfördes	  mot	  att	  det	  saknas	  grupprum	  som	  endast	  finns	  för	  studenter,	  atmosfären	  på	  vissa	  
platser	  på	  LUX,	  att	  vilorummen	  inte	  går	  att	  låsa,	  samt	  att	  det	  finns	  dåligt	  med	  information	  om	  var	  allt	  
finns.	  Nästa	  möte	  är	  den	  16	  december	  kl.	  13	  –	  15.	  

b)	  (eventuellt)	  Styrgruppsmöte	  PPE	  

Detta	  möte	  har	  inte	  hållits	  ännu,	  Andrea	  och	  Alexander	  ska	  närvara.	  

6.	  Sittning:	  	  

Daniel	  har	  fått	  svar	  från	  Lunds	  Nation	  och	  en	  bokningsbekräftelse.	  Priset	  per	  biljett	  har	  inte	  satts,	  ska	  
delas	  upp	  i	  kostnader	  för	  alkohol	  och	  övrigt.	  Andrea	  och	  August	  har	  kollat	  upp	  det	  gamla	  sånghäftet.	  

Mötet	  beslutar	  	  

att	  Daniel	  ska	  äska	  pengar	  av	  institutionen	  och	  kontakta	  Tobias	  om	  affisch	  och	  fotografering.	  	  

att	  biljetter	  ska	  säljas	  av	  rådsmedlemmar	  och	  deras	  kontaktinformation	  ges	  ut	  vid	  marknadsföringen.	  

att	  sittningens	  namn	  ska	  vara:	  Tänkare	  i	  Toga:	  Filosofifest	  i	  Sydväst.	  

att	  Andrea	  och	  August	  kan	  göra	  ändringar	  i	  sånghäftet	  om	  de	  finner	  detta	  nödvändigt.	  	  

7.	  Övriga	  frågor:	  



Inga	  övriga	  frågor	  

8.	  Mötesplanering:	  

Mötet	  beslutar	  	  

att	  Nästa	  möte	  blir	  den	  16de	  december	  15:15.	  

9.	  Mötet	  avslutande:	  

Mötet	  avslutas	  


