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1. Mötet öppnas. 
2. Närvarande; Erika Melchert, Henrik Hågemark, Dilan Cetinkaya, Amanda Bjernestedt, 
Nils Asplund. 
3. Erika väljs till mötessekreterare. 
3. Föregående protokoll godkänns (med en enkel språklig korrigering) och läggs till 
handlingarna. 
4. Kursutvärderingar- Vi har inte fått kursutvärderingarna än. Henrik har mailat 
studierektor Jonas Josefsson, vi skjuter upp ärendet till nästa möte. 
5. Filosofsittning- Amanda väljs som koordinator för sittningen. 
Vi beslutar att den ska vara på Wermlands, den 12 april. Kostnaden är 140 per person. 
Tidigare har institutionen kunnat stå för delar av kostnaden. Jonas har inte svarat på hur 
de ekonomiska förutsättningarna ser ut, Henrik återkommer om det när han har fått svar. 
Sittningen behöver betalas en vecka innan den äger rum. Vi vill komma med information 
om den ca 5-4 veckor innan. Vi ska göra ett schema för betalning, då någon kommer 
sitta på institutionen och ta betalt i vecka 13 och ett schema för att gå ut i klasserna och 
informera om sittningen i slutet av vecka 12. 
Vi sätter in ett extramöte för sittningen tor. den 20 feb. kl. 10.00, före nästa 
studentrådsmöte som börjar en timme senare. Henrik återkommer om lokal. 
6. Uppdatering ang. Facebook och DropBox- Alla har fått DropBox-inbjudan. Amanda är 
nu admin för Facebooksidan. Vi ska kolla om den nya mailadressen står på kårens 
hemsida. 
7. Kungshusetfrågan - Henrik har gjort en enkät, som godkänns. Vi tänker att 
studentrådsmedlemmarna delar ut den i respektive kurs i anslutning till föreläsningarna. 
Henrik ska prata med Jonas om att printa ut den, och på nästa möte gör vi ett schema 
för utdelningen. 
8. Reklamplansch- Erika ska förhoppningsvis bli klar med den nästa vecka. 
9. Mötesplanering- nästa möte sätts till 20 feb 2014 kl 11.00 (separat sittningsmöte 
samma dag kl. 10.00). 
10. Övriga frågor- Erika och Dilan tar tag i att sätta igång med “månadens filosof”. Både 
kvinnliga filosofer och icke-västerländska. Tar upp frågan om att skapa en eventuell 
mötesplats för kvinnliga filosofistuderande nästa gång. Henrik kollar förutsättningarna för 
printning etc. 
Val av skyddsombud skjuts upp till nästa möte. 
11. Mötet avslutas 
 
 


