
Filosofiska	  studentrådet,	  protokoll	  -‐	  2014-‐03-‐12	  
	  

1. Mötet	  öppnas	  
	  

2. Henrik	  Hågemark,	  Nils	  Asplund,	  Erika	  Melchert,	  Amanda	  Bjernestedt,	  Dilan	  Cetinkaya	  samt	  
Hannah	  Stenfelt.	  Dilan	  väljs	  till	  mötessekreterare.	  
	  

3. Protokoll	  från	  föregående	  möte	  godkänns	  och	  läggs	  till	  handlingarna.	  	  
	  

4. Kårvalet:	  Hanna	  informerar	  att	  valnämnden	  har	  förlängt	  delegeringstiden	  för	  att	  kandidera	  
till	  kåren	  till	  kl.24.00	  den	  12	  mars.	  Vidare	  nämner	  hon	  att	  Filosofiska	  studentrådet	  ska	  stå	  vid	  
röstningsstationen	  mellan	  den	  17-‐28	  mars.	  Rådet	  beslutar	  att	  följade	  personer	  ska	  sitta	  
under	  följande	  datum:	  
	  
17	  mars:	  Kl.	  10.30	  –	  11.30	  sitter	  Henrik	  och	  Nils	  för	  Teoretisk	  grundkurs.	  
24	  mars:	  Kl.	  11.45	  –	  13.15	  sitter	  Amanda	  och	  Erika	  för	  Teoretisk	  B-‐kurs	  samt	  Vetenskaplig	  
grundkurs.	  	  
26	  mars:	  Kl.	  12.45	  –	  13.15	  sitter	  Amanda	  och	  Nils	  för	  Praktisk	  filosofi	  B-‐kurs.	  
	  
Henrik	  ska	  mejla	  koordinator	  Lars	  Jansson	  angående	  ovanstående.	  

	  
5. Kungshuset	  –	  fortsatt	  arbete:	  Henrik	  informerar	  om	  enkätundersökningen	  och	  meddelar	  att	  

det	  finns	  ett	  tydligt	  mandat	  från	  studenternas	  sida	  för	  att	  studentrådet	  ska	  driva	  frågan	  om	  
Kungshuset	  samt	  att	  institutionen	  bör	  flytta	  tillbaka	  till	  Kungshuset	  efter	  renovering.	  Rådet	  
beslutar	  att	  Kalle	  ska	  sammanställa	  resultatet	  från	  undersökningen	  i	  överskådliga	  diagram.	  
Resultatet	  kommer	  att	  sättas	  upp	  i	  foajén	  samt	  på	  Facebook.	  	  
Henrik	  och	  Nils	  ska	  informera	  om	  undersökningen	  och	  resultatet	  på	  institutionsstyrelsens	  
nästa	  möte.	  	  
Rådet	  beslutar	  att	  den	  initiala	  ambitionen	  är	  att	  vi	  det	  ska	  skrivas	  en	  debattartikel	  om	  detta	  
samt	  ett	  öppet	  brev	  till	  dekanen	  Lynn	  Åkesson.	  Även	  Lundagård	  och	  andra	  medier	  kommer	  
att	  kontaktas.	  	  
Rådet	  beslutar	  att	  Henrik	  ska	  skriva	  ett	  intern	  åsiktsdokument	  innan	  nästa	  möte.	  Detta	  ska	  
sedan	  godkännas	  och	  utgöra	  grunden	  för	  den	  kommande	  debattartikeln/öppna	  brevet.	  
	  

6. Sittningen:	  Affischen	  för	  sittningen	  är	  färdig	  och	  ska	  sättas	  upp	  snart.	  	  
Tider	  för	  att	  sälja	  biljetter	  har	  satts	  till	  9.45	  –	  13.00	  samt	  13.00	  –	  15.15.	  Frågan	  kommer	  att	  
tas	  upp	  under	  nästa	  möte.	  
Henrik	  ska	  fråga	  kåren	  om	  gästleg	  gäller.	  Alla	  medlemmar	  i	  rådet	  ska	  kolla	  upp	  tid	  och	  datum	  
för	  när	  man	  kan	  informera	  och	  sälja	  biljetter	  inför	  sittningen.	  
	  

7. Övriga	  frågor:	  Henrik	  informerar	  om	  mötet	  under	  kårens	  ordförandelunch,	  där	  diskussioner	  
om	  ekonomi	  och	  budget	  fördes.	  	  
	  

8. Mötesplanering:	  Nästa	  möte	  har	  satts	  till	  onsdag	  den	  19	  mars	  kl.	  16.30	  i	  sal	  405	  Kungshuset.	  
	  

9. Mötet	  avslutas.	  
	  


