
Protokoll 
2014-01-22 

Humanistiska och teologiska studentka �ren 

Vid Lunds universitet 

Filosofiska studentrådet

Närvarande: Henrik (ordf.), Nils (v. ordf.), Amanda, Kalle, Julia, Olof, Erika

§ Ärende Kommentar

1 Mötets öppnande Mötet öppnas.

2 Val av mötessekreterare Mötet beslutar 
att Kalle Palm väljs till sekreterare

3 Info från/om studentrådet Det berättas om studentrådets tidigare aktiviteter och vad 
som genomförts.

4 Föregående protokoll Mötet beslutar 
att godkänna föregående protokoll

5 Kursutvärderingar Dessa har inte kommit in ännu. Nils tar upp frågan om 
kursutvärdering av C-kursen i teoretisk filosofi med Erik J 
Olsson.
Mötet beslutar 
att bordlägga frågan.

6 Framtida projekt och Mötet beslutar
aktiviteter att

Amanda tar ansvar för att sondera terrängen inför en filosofi- 
sittning. Amanda kontaktar en nation och kollar priser och 
förutsättningar.
och att
Henrik undersöker de ekonomiska ramarna för detta med 
institutionen.

7 Uppdateringar angående Nils är admin för Facebook-sidan för studentrådet. 
Facebook, mejl etc. Mötet beslutar

att Amanda tar över ansvaret för sidan och att Nils får ansvar 
för att ge henne verktygen för detta.
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Vidare informerar Henrik om att en ny mejl startats med
adressen: filosofiskastudentradet@gmail.com samt att en
Dropbox är på gång.

8 Kungshusetfrågan Mötet beslutar
att Henrik ansvar för att ha ett förslag på enkät till nästa möte.

9 Mötesplanering Mötet beslutar
att möten bör ske varannan vecka och
att nästa möte är 5e februari kl 16.00 och
att Henrik ordnar kaffe.

10 Övriga frågor Fikat ansågs ha gått bra, även om den grafiska informationen 
kunde varit bättre. 

Mötet beslutar
att Erika ordnar en ny reklamplansch för rådet.

11 Mötets avslutande Mötet avslutas
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