
Protokoll för NÄR-möte tisdagen den 31 augusti 2010  
Plats: D600 

 

§ 1. Mötet öppnas kl. 18.30.  

§ 2. Val av mötesfunktionärer.  

2a. Val av mötesordförande: Linnea Hanell.  

2b. Val av mötessekreterare: Olof Pettersson.  

2c. Val av justerare: Hamed Hamidzada.  

2d. Eventuella inadjungeringar: Inga.  

 
§ 3. Mötets behöriga utlysande.  

Mötet befanns behörigen utlyst. 
 
§ 4. Presentation av de närvarande samt upptagande av närvaro.  

Olof Pettersson, Linnea Hanell, Hamed Hamidzada och Elin Pålsson. 
 
§ 5. Fastställande av dagordningen.  

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 8a. Arbetsmiljögruppen och 8b. Studenträttsligt. 
 
§ 6. Föregående protokoll.  

Linnea refererade protokollet från 28 maj. 
 
§ 7. Eventuell information från studentkåren.  

Ingen representant från studentkåren hade möjlighet att närvara. 
 
§ 8. Rapporter och meddelanden  

 8a. Arbetsmiljögruppen. 

Hamed rapporterade om arbetsmiljögruppens senaste möte, 17/8. Arbetsmiljöplanen ska 
revideras under hösten och man ska undersöka möjligheterna att använda programmet Genuine 
Text eller möjligen någon annan lösning för att bättre kunna upptäcka plagiat i skriftliga 
inlämningsuppgifter. 
 
 8b. Studenträttsligt. 

Inga ärenden fanns att ta upp. 
 
§ 9. Diskussionsfrågor  

9a. Informationsinsatser och medlemsrekrytering HT-10.  

- Vi ska affischera inför våra möten för att synas bättre och sätta upp lappar med kontakt-
information på avrivbara flikar. 
- Vi ska be alla klasser (helterminskurser i första hand) utse kontaktpersoner som kan sprida 
vidare information i klasserna. 



- Vi ska besöka klasser (helterminskurser på grundnivå i första hand) för att informera om rådets 
verksamhet och förhoppningsvis rekrytera nya medlemmar eller åtminstone kontaktpersoner. 
- Elin och Hamed besöker Svas I torsdag 2/9 kl. 9 och Svuf måndag 6/9 kl. 9. Olof meddelar 
studierektor Judith Chrystal och undervisande lärare samt undersöker schemat för Svenska I och 
Kitos, besök hos dem bestäms senare via e-post. 
 

9b. Verksamhet under HT-10.  

- Vi bör fortsatta ha regelbunden kontakt med Judith om studenträttsliga ärenden som vi börjat 
med under vårterminen. Olof eller Elin deltar i dessa möten. 
- Vi behöver fylla ut följande poster: 1 ordinarie representant och 1 suppleant till IS, 1 ordinarie 
representant och 1 suppleant till FR, samt vice ordförande till rådet. 
- Preliminärt planerar vi att hålla möten den andra tisdagen varje månad, varannan gång möte 
med dagordning och beslutspunkter, varannan gång mer informellt möte med fika och 
diskussionspunkter. Olof kontaktar studiebevakare Tanvir Mansur om möjligheterna till utökat 
verksamhetsbidrag om fikamötena visar sig bli populära. 
 
§ 10. Övriga frågor.  

Arbetet med studentrådet tar tid, i synnerhet för ordförande och sekreterare. Vi tror att det skulle 
vara lättare att motivera till högre engagemang om åtminstone de posterna var (symboliskt) 
arvoderade. Avgående vice ordförande Linnea skriver ett förslag om detta till studentkåren, Olof 
och Elin skriver ner arbetsuppgifter och ansvarsområden för ordförande resp. sekreterare att ha 
som utgångspunkt för förslaget. 
 
§ 11. Nästa möte  

Nästa möte blir 14/9 kl. 15.15. Olof bokar lokal. 

 

§ 12. Mötet avslutas 18.35. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Olof Pettersson, mötessekreterare Hamed Hamidzada, justerare 


