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Protokoll 
 

2014-08-27 
 

Humanistiska och teologiska studentkåren 
vid Lunds universitet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Filosofiska studentrådet 
 
Närvarande: Kalle Palm (mötesordförande), Nils Asplund (v. ordf.), 
Amanda Bjernestedt. 
 
§ Ärende Kommentar 

1 Mötets öppnande Mötet öppnas. 

2 Val av mötessekreterare Mötet beslutar att välja Amanda 
Bjernestedt till sekreterare. 
 

3 Val av studentrådsordfö-
rande 

Mötet beslutar att Amanda Bjer-
nestedt väljs till ordförande och Kalle 
Palm till vice ordförande för läsåret 
2014 – 2015. Kalle omväljs även till 
skyddsombud för samma läsår. 
 

4 Protokoll från föregående 
möte 

Mötet beslutar 
att godkänna föregående protokoll. 
att kontakta Henrik och fråga om han 
har skrivit den verksamhetsberättelse 
som vi skissade på under förra mötet. 
Om inte så skriver Amanda den. 
 

5 Kursintroduktioner Mötet beslutar 
att Nils informerar om studentrådet 
och kåren i Praktisk A och PPE. Kalle 
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och Amanda informerar koggarna, B- 
och C-kurserna samt Teoretisk A.  
att ge mer utförlig info på A-
kurserna: om studentrådet, kåren och 
Studentlund, samt novischverksam-
heten och mini-hälsningsgillet. 
 

6 Grillning/social aktivitet Mötet beslutar 
att vi ska kolla med novischamiralen 
vilka datum som inte krockar med 
kårens novischaktiviteter.  
att vi har ett extra möte tisdag 2/9 
16.30 och planerar grillningen, då vi 
förhoppningsvis vet mer om lämpliga 
datum och tider. 
 

7 Ekonomisk plan Studentrådet fick pengar över från 
sittningen i våras (ca 800 kr) som 
förvaras i kassaskåp på kårens kansli. 
Kårens budget för studentrådet per 
termin är 1000 kr för verksamhet och 
500 kr för mötesförtäring. Det finns 
även pengar i kårens projektfond att 
söka. Vi kan även söka pengar från 
institutionen.  
 
Mötet beslutar 
att inledningsvis spendera pengar 
från överskottskassan och därefter 
ersätta den med pengar från kåren. 
Vår ambition är att använda alla 
pengar som finns oss tillhanda under 
läsåret.  
 

8 Verksamhetsplan för året Vi planerar anordna en grillning nu i 
början av terminen och en i slutet av 
vårterminen. Mötet diskuterar även 
möjligheten att anordna en studieresa 
för studenterna, t.ex. till Köpenhamns 
universitet eller LiU:s institution för 
kognitionsvetenskap. En annan idé är 
att anordna filmvisning med intres-
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sant filosofitema och samtal efteråt, 
samt att arrangera en filosofipub.  
 

9 Rekrytering av nya med-
lemmar till studentrådet 

Det diskuteras att det är särskilt 
viktigt att locka representanter från 
PPE då de kommer att gå programmet 
i flera år. Dock behöver vi ta reda på 
mer om hur de kan representeras av 
studentrådet när de läser kurser vid 
andra institutioner under programmet. 
 
Mötet beslutar 
att försöka rekrytera medlemmar på 
intromötena genom att säga att det 
ska väljas minst en, gärna två kurs-
representanter per kurs. Dessa 
rekryteras då på plats och bjuds in till 
det extrainsatta mötet 2/9.  
att Amanda senast måndag 1/9 sätter 
upp ett antal enkla affischer som an-
nonserar detta möte. 
 

10 Mötesplanering Mötet beslutar 
att det extrainsatta mötet 2/9 16.30 
även ska fungera som välkomstmöte 
för eventuella nya medlemmar.  
att nästa ordinarie möte planeras vid 
mötet 2/9. 
 

11 Övriga frågor Inga övriga frågor. 

12 Mötets avslutande Mötet avslutas. 

       


