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Protokoll 
 

2014-09-09 
 

Humanistiska och teologiska studentkåren 
vid Lunds universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Filosofiska studentrådet 
 
Närvarande: Amanda Bjernestedt (ordförande), Kalle Palm (v. 
ordförande) (fr.o.m ärende 5), Nils Asplund (sekreterare) 
 
§ Ärende Kommentar 

1 Mötets öppnande Mötet öppnas. 

2 Val av mötessekreterare 
 

Mötet beslutar att välja Nils Asplund 
till sekreterare. 
 

3 Protokoll från föregående 
möte. 

Mötet beslutar att godkänna 
föregående protokoll och lägga det 
till handlingarna. 

4 Kårens mejl och dropbox Amanda har kollat upp mejlen som 
kåren gett oss, men inte lyckats ordna 
automatisk vidarebefordran från den 
till vår egen mejl. Kårens VKOU har 
gets tillgång till rådets Dropbox. Nils 
ges i uppdrag att uppdatera rådets 
Dropbox med protokollen från ht 
2014. 
 

5 Verksamhetsberättelse Amanda har skrivit ett utkast till 
verksamhetsberättelsen. Rådet går 
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igenom vad som skrivits och ger 
förslag. Amanda ska slutföra 
verksamhetsberättelsen efter att Nils 
hittat de saknade protokollen. 
 

6 Uppföljning 
medlemsrekrytering 

Kalle har varit ute i A-kurserna och 
B-kursen i praktisk filosofi för att 
rekrytera medlemmar, noterade 
försiktigt intresse. 
 

7 Uppföljning 
kursutvärderingar 
 

Daniel ska ta upp kursutvärderingar 
med Jonas under terminen och 
uppdatera “Tips till nya studenter” till 
nästa termin. Dessutom måste rådet 
behandla utvärderingarna från vt 
2014. 
 

8 Förberedelser mini-
hälsningsgillet 

Amanda och Kalle ska sitta vid 
studentrådets bord vid mini-
hälsningsgillet. Amanda har fixat en 
affisch tills dess. Kalle ska inhandla 
godis, Amanda ska göra ännu en 
plansch. 
 

9 Grillning Det har lovats hjälp under grillningen 
från en utomstående, Trond. Amanda 
informerar om att Daniel har tagit på 
sig att informera på kårens 
novischverksamhet om grillningen. 
Rådet beslutar att anordna ett quiz 
under grillningen. Alla som ska 
hjälpa till med förberedelserna ska 
ses 12.00 vid Willys på 
Magistratsvägen. Rådet ska tillfråga 
presidiet om det finns filtar eller 
liknande att använda under 
grillningen. 
 

10 Övriga frågor Kalle har ordnat rådets fack på 
institutionen som nu kan användas. 
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11 Mötets avslutande Mötet avslutas. 

 


