
Protokoll för NÄR-möte onsdagen den 31 mars 2010 
 

§ 1. Mötet öppnas 15:15 

 

§ 2. Val av mötesfunktionärer 

 2a. Val av mötesordförande: Olof Pettersson 

 2b. Val av mötessekreterare: Linnea Hanell 

 2c. Val av justerare: Linda Jacobsson 

 2d. Eventuella inadjungeringar: inga inadjungeringar. 

 

§ 3. Mötets behöriga utlysande: Mötet befinns behörigt utlyst 

 

§ 4. Presentation av de närvarande samt upptagande av närvaro  

Olof Pettersson 

Linnea Hanell 

Linda Jacobsson 

 

§ 5. Fastställande av dagordningen 

 Punkt 9d, Rektorsmöte, läggs till. 

 

§ 6. Föregående protokoll  

* Hamed skulle prata med Bo-Inge Skarström om att vara studerandeskyddsombud och 

jämställdhetsombud. Eftersom Hamed inte är närvarande på mötet vet vi inte om det är uppföljt.  

* Vi har inte följt upp vår plan att besöka Text och textdesign.  

 

§ 7. Eventuell information från studentkåren 

 Studentkåren har ingen representant på mötet.  

 

§ 8. Eventuellt fyllnadsval av studerandeskyddsombud och jämställdhetsombud 

 Se punkt 6.  

 

§ 9. Rapporter och meddelanden 

 9a. Senaste IS-mötet 

  Linnea refererar. Främst att institutionen har problem med ekonomin. 



 

 9b. Studenträttsligt 

* På avancerad nivå är det ett problem att det finns så få fasta tider för kurserna. 

Studenterna upplever att studiemiljön skulle bli bättre om det fanns ett tydligt 

schema för både läskurser och uppsatsskrivandet. Förslagsvis kan examinatorn 

respektive handledaren komma överens med studenten om några hålltider. 

 

* Alla magisterstudenter har inte fått veta att de har begränsad handledningstid.  

 

 9c. Mottagande av verksamhetsbidrag 

  Studentrådet har mottagit verksamhetsbidrag på 500 kronor från  

  studentkåren. 

 

 9d. Rektorsmöte 

  Olof närvarade när rektor Kåre Bremer besökte institutionen, torsdag den 25 

  februari. Han framförde studentrådets uppskattning inför det stöd vi får från 

  institutionen.  

 

§ 10. Eventuella frågor inför nästa IS-möte 

 Inga frågor. 

 

§ 11. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§ 12. Nästa möte 

 Onsdag 28 april klockan 15:15 i D521.  

 

§ 13. Mötet avslutas klockan 16:15 

 

Sekreterare   Justerare 

 

_________________________ ________________________________________ 

Linnea Hanell  Linda Jacobsson 


