
Protokoll för NÄR-möte tisdagen den 6 oktober 2009 
Plats: Stockholms universitet, institutionen för nordiska språk, sal D 521 
 
1. Mötet öppnades 16:30 
2. Val av mötesfunktionärer 
 2a. Mötesordförande: Olof Pettersson  
 2b. Sekreterare: Linnea Hanell 
 2c. Val av justerare: Anke Schauwaert 
 2d. Inadjungeringar: Sara Zamandegleh, studiebevakare 
3. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
4. Närvarande på mötet: 
 Olof Pettersson (Centrum för tvåspråkighetsforskning) 
 Linnea Hanell (Masterprogrammet i svenska) 
 Anke Schauwaert (Nederländska avdelningen) 
 Sara Zamandegleh (Stockholms universitets studentkår) 
5. Fastställandet av dagordningen. Paragraf 9 ändrades från ”Rapport från senaste IS-mötet”, till 
”Förberedelse inför nästa IS-möte”. Paragraf 12, Övriga frågor, fick tre ärenden: 12a. Seminarium 
om Bologna-processen, 12b. Kursutvärderingar. 12c. Studentrådets framtid. 
6. Det har kommit ett presidiebeslut från studentkåren om att Anke Schauwaert och Linnea 
Hanell i enlighet med föregående studentrådsmötet är utsedda till ordinarie 
studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen, och Olof Pettersson till suppleant, vidare att 
Linnea Hanell är ordinarie studeranderepresentant i Fakultetsrådet, och Olof Pettersson 
suppleant.  
7. Sara Zamandagleh berättar om relationen mellan studentrådet och kåren. Hon arbetar för att 
studentinflytande ska bli kontinuerligt på alla institutioner. Har tagit emot intresseanmälningar 
från studenter, och varit ute i klasser och pratat om studentinflytande. Sara är vår kontakt till 
kåren, och det är hon som ska hålla oss uppdaterade.  
8. Vi bordlägger beslutet om eventuellt fyllnadsval av studerandeskyddsombud och 
jämställdhetsombud. Anke ska kontakta Jaqueline på kåren för att få information om vad det 
innebär.  
9. Förberedelse inför nästa IS-möte. Mötet diskuterar vad studeranderepresentanter har för 
funktion i institutionsstyrelsen. Det framgår att studeranderepresentanter ska representera alla 
institutionens studenter så gott det går. Mötet diskuterar också hur utbytesstudenter ska kunna 
arvoderas för uppdraget, eftersom man måste ha ett svenskt bankkonto för att det ska kunna 
lösas. Mötet bestämde att Anke och Linnea ska diskutera detta med Eva Engfeldt, som är 
institutionsstyrelsens sekreterare.  
10. Förslag om framtagande av ”rådshandbok”. Mötet anser att detta är en bra idé. Olof kommer 
att vara informationsansvarig för boken. Nästa möte tar Olof upp vad han tycker att handboken 
ska innehålla, och mötet diskuterar och tar fram en disposition.  
11. Diskussion om eventuellt namnbyte. Vi ser ingen anledning att ändra det etablerade namnet 
NÄR (Nordiska språks ämnesråd) trots att ämnesråd numera ska kallas studentråd enligt centralt 
beslut. Vi behåller därför förkortningen men kallar oss fortsättningsvis Studentrådet NÄR.  
12. Övriga frågor: 
 12a. Bolgna-seminarium den 12 november 2009. Linnea ska representera NÄR på 
 seminariet. Anke och Olof ska eventuellt närvara också.  

12b. Kursutvärderingar. Studierektor Judith Chrystal har bett rådet att diskutera hur  
man kan höja svarsfrekvensen. På Ankes universitet i Gent får man belöning från 
kafeterian om man hade lämnat in kursutvärdering. Kan man göra så i Stockholm 
också? 



 12c. Studentrådets framtid. Linnea ska söka upp Gunlög Sundberg för att få 
 språkkonsultstudenter till NÄR. 
 
13. Nästa möte är den tisdagen den 3 november klockan 16:16, D521. 
14. Mötet avslutades klockan 18:00. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Linnea Hanell  Anke Schauwaert 


