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Filosofiska studentrådet
Närvarande ledamöter: Hans Thim, Malcolm Bergsten, Joy El Mourid Kulla, Emma Eriksson, Gabriella Sande,
Ellen Lindh, Anton Emilsson, Anton Wrisberg
Särskilt adjungerade: -Inga inkallade-

§

Ärende

Beslut/kommentar

1

Mötets öppnande

Mötet öppnas kl. 10.15.

2

Notering av närvarande samt val av
mötessekreterare

Rådets medlemmar presenterar sig samt beslutar
att Hans Thim väljs till ständig sekreterare.

3

Val av förtroendeposter

Rådet beslutar
att Hans Thim agerar ordförande för detta möte, samt att punkten
återupptas senare under mötet.

4

Diskussionspunkt

Rådet diskuterar situationen kring sent rättade tentor på FTEA12.
Institutionen låter ordinarie omtentamenstillfälle kvarstå, men erbjuder
ett extra omtentamenstillfälle i enlighet med studenträttigheterna efter
detta om så behövs. Rådet beslutar
att denna lösning är tillräcklig och ser därmed ärendet som avslutat.
Då problemet varit återkommande, om än med positiv utveckling,
diskuterar rådet möjliga framtida insatser för att säkerställa att
eventuella problem hanteras så bra som möjligt. Rådet beslutar
att under framtida intromöten lägga ytterligare fokus på just denna
rättighet, hur rådet kontaktas, osv.
Rådet diskuterar den interna kommunikationen. Flera medlemmar
finner det klumpigt med mail och ser fördelar i att komplettera med en
Facebook-grupp. Rådet beslutar
att Emma Eriksson startar en Facebook-grupp för rådet men att all
väsentlig information också ska utgå via mail.
Rådet diskuterar hur mötesplanering ska ske framöver och beslutar
att avsätta tid för detta på slutet av varje möte.

5

Verksamhetsplan för året

Internpost

20

Rådet diskuterar de olika möjliga projekt man kan ta på sig. Inga
konkreta beslut fattas. Rådet finner dock att det är ont om tid kvar på
terminen, varför det är troligt att huvuddelen av rådets arbete kommer
angå de centrala uppgifterna samt förberedelser inför nästkommande
termins verksamheter.
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6

Ekonomisk plan

Hans Thim informerar om hur budgetsituationen ser ut och de regler
som finns. Givet att de aktiviteter som verkar rimligast att genomföra
som kickoff-evenemang inte bär någon större kostnad finns ingen
anledning att behålla den tidigare planen att öronmärka 300 kronor per
grundkurs och termin för sådana ändamål. Rådet beslutar därför
att den tidigare planen upphävs.
I rådets kassa för mötesförtäring finns cirka 1440 kronor kvar.
I rådets kassa för övriga medel finns 2000 kronor kvar.

7

Sociala aktiviteter

Rådet diskuterar behoven och möjligheterna för att arrangera sociala
aktiviteter. Kursrepresentanterna redogör för hur de upplevt situationen
i sina respektive kurser. PPE och HAKOG verkar fungera bra och
självständigt. Anton Emilsson upplever att det för mastersstudenter i
filosofi, åtminstone på den praktiska sidan, också fungerar väl.
Studenterna träffas visserligen nästas inte alls i studierna, men flertalet
deltar i seminarier och det finns en studiegrupp på Facebook. Joy El
Mourid Kulla ser att FTEA12 har lite sämre sammanhållning medan
övriga närvarande ger en positiv bild av situationen på sina kurser.
Rådet diskuterar om det finns möjlighet och intresse för att arrangera
någon konkret aktivitet under terminen. Specifikt en pubkväll av något
slag verkar då lämpligt. Rådet beslutar
att Joy El Mourid Kulla tar en ledande roll i arbetet, medan framförallt
Hans Thim och Anton Emilsson står beredda att hjälpa till, medan
ytterligare möjligheter för stöd kan finnas hos kårens VKOS.

8

Betygskriterier

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Val av förtroendeposter
Val av ordförande
Val av vice-ordförande
Val av studerandeskyddsombud
Val av kommunikationsansvarig
Val till institutionsstyrelsen
Val till likabehandlingsgruppen

10
10.1

Övriga frågor
NordPhil

10.2

Rådets Facebook-sida

Internpost

Hans Thim informerar om institutionens arbete kring införandet av
betygskriterier samt att rådet ombetts inkomma med synpunkter på
dessa. Framförallt är frågan om kriterierna i sig verkar bra, om de är
förankrade i kursmålen och om de är utformade på ett begripligt sätt.
Emma Eriksson formulerar en kort enkät som kan delas ut till övriga
studenter. Rådet beslutar
att varje representant ser över den egna kursens betygskriterier.

Rådet beslutar att Hans Thim väljs till ordförande
Rådet beslutar att Malcolm Bergsten väljs till vice-ordförande
Rådet beslutar att Joy El Mourid Kulla väljs till SSO
Rådet beslutar att Ellen Lindh väljs till KA
Rådet fattar inget beslut i frågan
Rådet fattar inget beslut i frågan

Rådet har tidigare varit engagerat i att arrangera NordPhil, men detta
nådde aldrig fram till mållinjen. Anton Emilsson informerar om
konceptet och vill nu driva det vidare. Rådet beslutar
att Anton Emilsson tar en ledande roll i arbetet, medan framförallt
Hans Thim och möjligen Saber Malmgren står beredda att hjälpa till,
medan ytterligare möjligheter för stöd kan finnas hos kårens presidium.

20

Rådet diskuterar den Facebook-sida som finns och hur denna kan
utnyttjas. Rådet finner att en estetisk uppdatering kan behövas, samt att
dess existens behöver spridas. Rådet beslutar
att KA Ellen Lindh hanterar sidan, med primära syftet att sprida
medvetenhet om arrangemang som rör institutionens studenter.
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11

Mötesplanering

Nästa mötestid bestäms till torsdagen 29/11 kl. 10.15

12

Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 12.00.
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