
Protokoll för NÄR-möte tisdagen den 12 januari 2010 
 

§ 1. Mötet öppnas kl 16:16 

 

§ 2. Val av mötesfunktionärer. 

 2a. Val av mötesordförande. Olof Pettersson 

 2b. Val av mötessekreterare. Linnea Hanell 

 2c. Val av justerare. Elin Pålsson 

 2d. Eventuella inadjungeringar. Jannika Ojeda Meftah, projekt Athena 

 

§ 3. Mötets behöriga utlysande.  

 Mötet befanns behörigt utlyst.  

 

§ 4. Presentation av de närvarande samt upptagande av närvaro. 

 Anke Schwauwaert 

 Elin Pålsson 

 Linnea Hanell 

 Olof Pettersson 

 Jannika Ojeda Meftah (projekt Athena) 

 

§ 5. Fastställande av dagordningen.  

Dagordningen fastställs med följande ändringar: §7 ändras från ”information från 

studentkåren” till ”Information från projekt Athena” och §8 ändras från ” 

fyllnadsval av studerandeskyddsombud och jämställdhetsombud.” till ”Fyllnadsval 

av studeranderepresentant för IS”. 

 

§ 6. Föregående protokoll. 

 Linnea refererar föregående protokoll.  

 

§ 7. Information från projekt Athena. 

 Jannika Ojeda Meftah berättar om syftet med Athena: att stärka humanisters 

professionella självförtroende. Det sitter tre personer i Athena. Eftersom de är så få 

vill de ha hjälp av studentråden att informera om projektet. Vi ska nämna projektet 

när vi går ut i klasserna.  



 

§ 8. Fyllnadsval av studeranderepresentanter för IS. 

 Linnea Hanell sitter kvar som ordinarie 

 Elin Pålsson är den andra ordinarie 

 Olof Pettersson är suppleant 

 

§ 9. Eventuella frågor inför nästa IS-möte. 

 Inga frågor.  

 

§ 10. Upprop och introduktionsföreläsningar att besöka. 

 Kommunikation i tal och skrift, bara Elin kan på torsdag den 14 januari. Om inte 

också Agnes kan, så får vi försöka hitta en annan tid för den klassen. 

 Svenska I den 15 januari. Elin och Linnea går dit 

 Introduktion Text och textdesign den 19 januari, Elin och Agnes, alternativt Linnea 

 Introduktion Svenska II den 19 januari, Elin och Agnes, alternativt Linnea Hanell 

 Introduktion kandidatnivån den 19 januari, Elin och Olof 

 Svenska för studenter med utländsk förutb.  den 20 januari Linnea och Agnes, 

alternativt Olof 

 Introduktion Svenska som andraspråk II den 21 januari 2010 Elin och Linnea 

 Introduktion Avancerad nivå den 21 januari, Linnea ber Cecilia Falk att ta upp det. 

  

§ 11. Byte av fast mötestid inför vårterminen. 

 Ärendet bordläggs. 

 

§ 12. Övriga frågor. 

 Inga övriga frågor. 

 

§ 13. Tidpunkt för nästa möte. 

 Tisdag 2 februari kl. 16:16  

 

§ 14. Mötet avslutas kl. 17:53.  

 

Vid protokollet  Justeras 

 



_____________________  ______________________________ 

Linnea Hanell  Elin Pålsson 

 


