
Protokoll från NÄR-möte tisdagen den 9 november 2010 
Plats: D 521 

 

§ 1. Mötet öppnades 16.17. 

 

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

Olof Pettersson (svenska mk), Hamed Hamidzada (svuf), Tanvir Mansur (SUS) 

 

§ 3. Information från studentkåren: 

- Humanistiska fakulteten har studentrådsträff på Gula villan onsdag 10/11 

- Studentkåren ger Rådsutbildning grund både torsdag 11/11 och fredag 12/11 

- Jämlikhetsnätverket har träff torsdag 11/11 inför evenemanget Equalizers on tour 2/12. 

- Det finns numera ett gemensamt studentråd för internationella studenter. 

- Studentkåren har numera en sida för utbildningar, http://www.sus.su.se/utbildningar 

 

§ 4. Övriga frågor. 

Tänkbara sätt att försöka locka nya medlemmar till rådet – eller åtminstone deltagare till kommande 

rådsmöten – diskuterades: 

- Att uppmana studenter komma och ”framföra sina synpunkter” istället för att ”gå med i rådet” 

kanske känns mindre formellt och mindre avskräckande. Det är bättre att fem olika studenter 

kommer från en gång till en annan än inga alls. Också att uppmana kursansvariga, i den mån 

studenter vänder sig direkt till dem med synpunkter, att påtala att det finns ett studentråd som 

också gärna tar del av synpunkterna. 

- Vi bör be att få information om mötestider utlagda i Mondo, eftersom nog inte så många tittar 

på institutionens webbsida. 

- Klockan 15 kan vara en bättre tid att börja möten på, alternativt att försöka lägga mötestiden i 

anslutning till stora kursers föreläsningar. 

- På institutionen för lingvistik finns med i en policy för vad lärare ska ta upp i början av varje 

delkurs – kurslitteratur, examinationsformer och –tillfällen osv. – även att påminna om student-

rådet och dess verksamhet och kontaktinformation dit. Kanske något att föreslå även på 



Nordiska, utöver att som nu, nämna studentrådet i samband med uppropen i början av 

terminen. 

- Vi bör (prova att) försöka kontakta berörda lärare på kurser med undervisning dagen innan eller 

samma dag som nästa möte, och be dem att om möjligt påminna om mötestid och –plats. 

 

§ 5. Nästa möte. 

Nästa möte hålls tisdag 14/12 kl. 15.15 i D521. 

 

§ 6. Mötet avslutades 17.00. 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

______________________________ ______________________________ 

Olof Pettersson    Hamed Hamidzada 


