
Protokoll för NÄR-möte 5 februari 2008 kl.15:15 i Café 6:an 
 
Närvarande: 
Olof Pettersson, Påbyggnadskurs i svenska/Svenska III, avgående 
Ulrika Hoppe, Kommunikation i tal och skrift, avgående 
Johan Larnefeldt, studiebevakare från SUS 
Susanne Blomkvist, Språkkonsultprogrammet, ny 
Paulina Nyman, Språkkonsultprogrammet, ny 
Kristina Froelich, Språkkonsultprogrammet, ny 
Josefine Normann, Kommunikation i tal och skrift, ny 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
Olof förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Val av mötesfunktionärer. 
2a. Olof valdes till mötesordförande. 
2b. Susanne valdes till mötessekreterare. 
2c. Paulina valdes till justerare. 
2d. Johan Larnefeldt inadjungerades med närvaro- och yttranderätt. 
 
§ 3. Mötet befanns vara behörigt utlyst. 
 
§ 4. Presentation av de närvarande samt upptagande av närvaro. 
 
§ 5. Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
 
§ 6. Information från studentkåren. 
6a. Det kommer att hållas ämnesrådsutbildning under våren. Mer information om detta kommer. 
6b. Just nu arbetar studentkåren med utvärdering av det nya betygssystemet. Det ska vara klart till 
halvårsskiftet 2008. 
6c. Studentkåren arbetar vidare med, ”SU för alla”, ett projekt som i sin nuvarande form pågått i 
cirka tre år. Målet med projektet är att komma till rätta med snedrekrytering på högskolan och 
några personer (två och en halv f.n.) gör bland annat studiebesök på framför allt högstadiet men 
också gymnasiet i 10 utvalda områden med speciellt låg representation av högskolesökande. Om 
man vill vara med i detta projekt kan man kontakta Faezeh Khajali på studentkåren. 
 
§ 7. Föregående protokoll. Protokollet från mötet 5 september följdes upp och lades till 
handlingarna. 
 
§ 8. Diskussion om ämnesrådets framtida verksamhet. 
De nya medlemmarna tar upp verksamheten som legat på is under hösten 2007. 
Planer för vårterminen 2008: 
8a. Regelbundna möten kommer att hållas den första torsdagen i varje månad klockan 15.15. 
Nästa möte blir den 6 mars till vilket vi (i skrivande stund) bjudit in studierektor Judith Chrystal 
som kommer att delta. 
I övrigt kommer vi att: 
8b. Besöka de nya kurserna lite senare i vår för att försöka rekrytera fler representanter till 
ämnesrådet. 
8c. Hålla koll på utvecklingen av det nya betygssystemet 
8d. Be att få tillgång till kursutvärderingar för att ha som underlag för diskussioner med 
Institutionsstyrelsen (IS). 



8e. Höra med IS om möjlighet att ta med högstadie-/gymnasieelever på studiebesök på Nordiska 
institutionen (projektet ”SU för alla”). 
 
§ 9. Val av styrelse för NÄR. 
 
9a. Val av ordförande. Josefine och Susanne delar på ordförandeskapet. Susanne tar hand om 
kallelser. 
9b. Val av vice ordförande. Ingen vice ordförande då delat ordförandeskap 
9c. Val av sekreterare. Ambulerande 
9d. Val av kassör. Paulina. Paulina kollar möjlighet till bidrag från studentkåren 
 
§ 10. Val av representanter till övriga poster. 
10a. Representanter till institutionsstyrelsen (IS), 2 ordinarie och 2 suppleanter. 
Susanne och Kristina, ordinarie samt Paulina och Josefine, suppleanter. 
10b. Representanter till fakultetsrådet (FR), 1 ordinarie och 1 suppleant. 
Paulina, ordinarie och Josefine, suppleant. 
10c. Jämlikhetsombud, Susanne. Studerandeskyddsombud, vakant t.v. 
 
§ 11. Övriga frågor. Avgående styrelse, Olof och Ulrika, avtackades och Olof tackades speciellt 
för upprätthållande av NÄR under höstterminen. 
 
§ 12. Tidpunkt för nästa möte. Torsdag den 6 mars 2008, klockan 15.15. Lokal meddelas i 
kallelse. 
 
§ 13. Mötet avslutas. 
Olof förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
Susanne Blomkvist, mötessekreterare  Paulina Nyman, justerare 


