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Protokoll  

2014-05-07  

                                          

Vid Lunds universitet  

 

 

 

 

 

 

 

Filosofiska studentrådet 
 

Närvarande: Henrik Hågemark (ordf.), Nils Asplund, Amanda Bjernestedt, Kalle Palm, Hanna Stenfelt (adjungerad) 

 

§ Ärende   Kommentar  

 

1 Mötets öppnande  Mötet öppnas. 

 

2 Val av mötessekreterare Mötet beslutar  

    att Nils Asplund väljs till sekreterare. 

 

3 Föregående protokoll Mötet beslutar 

    att godkänna protokollet och lägga till handlingarna 

 

4 Ev. information till nya Inga nya medlemmar tillkom. Henrik hade inte kunnat gå på den kurs han skulle. 

medlemmar  

         

5 Ev. valärenden  Inga ärenden 

 

6 Filosofigrillning  Mötet beslutar  

    att ny tidpunkt för grillningen blir 26/5 kl. 17.00 

    att följande tider ska informering i kurserna ske: 

    Vetenskaplig grundkurs 19/5 kl. 16 Kalle 

    Teoretisk grundkurs 20/5 12-15 Amanda 

    Praktisk grundkurs 19/5 13-15 Henrik 

    Teoretisk fortsättningskurs 19/5 13-15 Nils 

Praktisk fortsättning informeras i samband med rekrytering av nya medlemmar 

enligt planering på föregående möte 

    att Amanda ska göra en affisch som ska sättas upp den 16/5 

att platsen för grillningen blir på gräsmattan utanför Absalon, kåren ska bes att boka 

lokal inuti huset ifall det blir regn. 

    att Henrik ansvarar för tillträde till lokaler. 

 

7 Kungshusetfrågan Lundagård har bett om en debattartikel istället för det öppna brevet. Frågor har 

ställts utifrån rådet om svarsfrekvensen på enkätundersökningen. 

    Mötet beslutar 

att det öppna brevet ska publiceras i LUM samt att Henrik ska skriva ett utkast för 

en artikel till Lundagård 

att Amanda ska publicera information om svarsfrekvens på facebook, information 

om antalet studenter på institutionen ska ges av Hanna till Henrik 
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8 Mötesplanering  Nästa möte hålls den 19/5 16.00   

 

 

9 Övriga frågor  En lunch för samtliga studentrådsmedlemmar ska hållas den 23/5 12.00. Nils,  

    Amanda, Kalle ska närvara. 

    Henrik och Nils informerade om det kommande mötet för institutionsstyrelsen 

 Till nästa möte ska det diskuteras om ev. avslutningsaktivitet för studentrådets 

medlemmar. 

      

10 Mötet avslutande  Mötet avslutas. 


