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       SOLs studentråd 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Ärende § Kommentar/Beslut 

§1 Mötets öppnas Mötesordförande Gabriel öppnar mötet. 

§2 Val justerare Studentrådet beslutade 

 

att välja Saga till justerare.  

§3 Fastställande av föredragningslistan Studentrådet beslutade 

 

att fastställa föredragningslistan. 

§4 Meddelande Gabriel meddelar 

 

att kandidering till årets Kårval öppnar den 21 

mars. Om man har frågor om HTS fullmäktige 

kan man fråga Gabriel eller Ronja (ordförande på 

HTS). 

 

att den 14 mars är det städdag på kåren och alla 

får hjälpa till! Tiderna är kl 13-17. 

§5 Rapport från institutionsstyrelsen + 

AU, sektionsstyrelser, styrgrupper och 

studerandeskyddsombud 

Instutitionsstyrelsen: Möte nästa vecka. 

Arbetsutskottet: Skickat nomineringar för 

stipendium som skall beslutas av 

institutionsstyrelsen. 

Sektionstyrelse 1: Hade inget möte. 

Humanistiska och teologiska studentkåren  

vid Lunds universitet 
 

Studentrådsmöte 

11-03-2016 
 

Protokoll 

 

 

Närvarande ledamöter: 
Gabriel Levander  ordförande 

Sissela Sjöberg  sekreterare 

Mikael Skäppegård  studerandeskyddsombud 

Saga Cornelius   ledamot 

Corina Kläpp   ledamot 

Marina Hansson  ledamot 

Joel Bertilsson  ledamot 

Signe Säwén   ledamot 
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 Ärende § Kommentar/Beslut 

Sektionstyrelse 2: Möte förra veckan. Sissela har 

haft kommunikationsproblem av olika slag med 

sin sektion och därför skall Corina följa med till 

nästa möte som suppleant för att hjälpa Sissela. 

Sektionstyrelse 3: Ingen representant 

närvarande. 

Sektionstyrelse 4: Ingen representant 

närvarande. 

Sektionstyrelse 5: Möte inställt. 

Styrgrupper: Inget möte. 

Valberedningen: Ingen representant närvarande. 

Studerandeskyddsombud: Mikael och Joel var på 

skyddsrond i Absalon, Humanisthuset, 

biblioteket och Lingvistikhuset. 

Absalon: Ingen timer på kaffekokare på många 

kontor. Det finns både tomma och överfulla 

kontor och grupprum saknar skyltar som säger 

hur många man får vara i rummet. Kårkansliet 

fick mycket kritik, men eftersom det skall städas 

borde det bli godkänt. Toaletterna i Absalon ska 

från och med nu städas två gånger om dagen. 

Salarna är bra, men om ventilationen eller 

temperaturen är dålig beror det ofta på att för 

många är i salen samtidigt. 

Humanisthuset: Det var inbrott på 

bottenvåningen så glasen skall bytas ut till 

plexiglas. Första våningen ska städas två gånger 

om dagen och gången skall inte blockeras av 

möbler och hyllor (vilket de gör i nuläget). 

Hörsalen är kall om man är få där inne och 

tekniken är knasig. 

Biblioteket: Det städas sällan och vissa toaletter 

är fuktskadade. Det finns golvluckor som står 

öppna och är farliga. Väggen vid datorsalarna är 

väldigt dammig och smutsig då det är svårt att 

städa den väggen. 

Lingvistikhuset: Det är samma problem med 

ventilationen och temperaturen i dessa salar som 

de andra. Någon snor servetter och plåster från 

första hjälpen-kitet på våning två. Det möbleras 

om i salarna som inte ställs tillbaka som det 

brukar vara. Detta är ett problem för städarna 

och nästa klass som skall ha en föreläsning. 

Överlag: Det var bättre än förra året. Lärare och 

prefekt tog emot Mikael och Joel bra.  
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 Ärende § Kommentar/Beslut 

§6 

 

 

Tidigare studentärenden Omtentor i grundkursen i spanska kommer inte 

ges ut förrän i augusti och problemet kommer 

inte ordnas upp denna termin. Om något kan 

man jobba att förebygga att samma problem 

uppstår nästa år. 

§7 Nya studentärenden Det är oklart om kandidatkurs i grekiska 

kommer ges till höst. Studenter och lärare har 

fått olika information. Ingen vet. 

§8 Övriga frågor Marknadsföringsgruppen skall träffas nästa 

vecka för att få fram en affisch som bör komma 

upp vid tentatiderna i slutet av denna månad. 

 

Gabriel skall åka på utbyte nästa termin och 

därför skall studentrådet ha ett nyval snart. 

Diskussion om vilka poster som ska väljas om 

skall komma upp på framtida möten. 

§11 Nästa mötestid Ny mötestid kommer att bestämmas på 

Facebook, men kommer troligtvis hållas veckan 

efter påskhelgen. 

§10 Mötets avslutades Gabriel avslutar mötet. 

 

 

_______________________ 

Gabriel Levander, 

mötesordförande 

_______________________ 

Sissela Sjöberg, 

sekreterare 

_______________________ 

Saga Cornelius,  

justerare 

http://www.hts.lu.se/

