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Protokoll 
Datum 2012-08-29 

Tid kl. 9.00 – 10.15 

Lokal D521 (Södra huset, hus D, plan 5) 

 

Närvarande 

  

Malin Forshällen Studiebevakare för Humanistiska fakulteten (från SUS)  

Jennifer Larsén Lärarstudent   

Olof Pettersson Svenska, magisterkurs  

Anna Wallgren Svenska, kandidatkurs  

 

 

§ 1. Mötet öppnades kl. 9.05 och inleddes med en kort namnrunda och upptagande av närvaro. 

 

§ 2. Val av mötesfunktionärer 

2a. Mötesordförande: Olof Pettersson 

2b. Mötessekreterare: Anna Wallgren 

2c. Justerare: Jennifer Larsén 

2d. Adjungerad: Malin Forshällen (studiebevakare) 

 

§ 3. Mötets behöriga utlysande 

Mötet godkände utlysningen. Kallelse har skett genom bland annat info på institutionens 
webbsida, info på institutionens sida på Facebook och e-postutskick till rådets e-postlista. 
 

4. Dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes, med tillägget: 8g. Profilprodukter. 
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5. Föregående protokoll 

 Malin ska prata med Martin Wincent (SUS) ang. inloggningsuppgifter till sus.su.se.  

 Till framtida möten: Granskning av arbetsmiljögruppens handlingsplan. 

 Workshop/Studentträff: Olof informerar att Ellen från lingonord numera arbetar på 
Lärostudion (SU). 

 NÄR har fortfarande kontakt med studentrådet Osis, framförallt med Osis ordförande 
Andreas Bengtsson (via e-post). 

 Antal nya studenter till ht 2012: ca 400? 

 Vi har haft picknick med språkstudentråden (1/6) 

 Vi vet ej om Alona gick på sva-mötet 11/6. 
 
6. Rapporter 

Anna läste delar ur IS-protokollet från 13/6 2012, bland annat omnämns studentdagen 19/9 samt 
språkrådspicknicken 1/6. 
 
7. Information från Stockholms universitets studentkår 

 Malin kommer att besöka flera introduktionsföreläsningar på Inst. nordiska språk. Hon 
kommer att informera om NÄR och lämna kontaktuppgifter och datum för nästa möten.  

 Tips! ”Be a buddy” – mentorsprogram mellan internationella och svenska studenter 
(www.sus.su.se/buddy) söker svenska studenter.   

 Malin kommer att kontakta Judith Chrystal ang. studentdagen 19/9. 

 Påminnelse! Sök verksamhetsbidrag från SUS! 
 
§ 8. Diskussionspunkter 

8a. Bemanning till infopass under terminens första veckor 

 Malin kommer att besöka:  
o Svenska om främmande språk (förberedande kurs), fre 31/8 kl. 13 – 15 i hörsal 7 
o Svenska som främmande språk (behörighetsgivande kurs), mån 3/9 kl. 15:00 

 Anna ska vikariera för Malin (kåruppdrag):  
o Svenska I, mån 3/9 kl. 9:15 (hörsal 10) 

 Uppdrag: Jennifer sammanställer och skickar ut en lista över institutionens 
introduktionsföreläsningar, som vi skriver upp oss på (förslagsvis ca 3 pass/person). 

 
8b. Studentdagen 19/9 kl. 15 – 17  

 Judith Chrystal har skickat över ett program: prefekten, Tomas Riad och Malin(?) 
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 Anna har föreslagit Humanistiska föreningen som programpunkt och Ebbe Nyman (vice 
ordf.) har sagt att de är intresserade att komma. Inväntar svar från Judith Chystal. 

 Uppdrag: Anna undersöker studiesocial aktivitet, som börjar vid kl. 17.00 (pratar med 
Ebbe och kåren). 

 Uppdrag: Olof kontaktar gamla lingonord ang. studiesocial aktivitet, som börjar kl. 17.00. 

 Förslag: Föreslå ett gemensamt planeringsmöte inför studentdagen, med Judith Chrystal, 
Malin Forshällen och NÄR. 

 
8d. Gula villan-utbildning 
Inget datum är bestämt, men vi håller kontakt med Osis-Andreas. 
 
8e. Förslag från Judith Chrystal: Öppet hus på institutionen 
Rådet är positiva till förslaget. 

 

8f. Eventuella studenträttsliga frågor 

Ingen fråga togs upp. 
 
8g. Profilprodukter 
Rådet berättade om idén med att trycka tygkassar med rådets logga. Rådets ansökan om 
aktivitetsbidrag från SUS (1 000 kr) behandlades inte av SUS förra verksamhetsåret. Malin fick i 
uppdrag att mejla Johanna Lundin (föregående studiebevakare) ang. ansökan om aktivitetsbidrag.  
 

§ 9. Verksamhetsberättelsen (Olof Pettersson) 
Olof meddelade att han skrivit en verksamhetsberättelse, men det fanns inga utskrifter av den. 
 

§ 10. Val av poster 

10a. Val av ordförande: inget nytt val 

10b. Val av vice ordförande: inget nytt val 
10c. Representanter till institutionsstyrelsen (IS) (två ordinarie): Jennifer Larsén (ersätter Anna 
Wallgren) 
10d. Representant till humanistiska fakultetsrådet (en ordinarie): vakant 
10e. Representant till kursplaneutskottet (en ordinarie): vakant 

10f. Representant till arbetsmiljögruppen, studerandeskyddsombud (en ordinarie): vakant 

10g. Representant till arbetsmiljögruppen, jämställdhetsombud (en ordinarie): vakant 
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§ 11. Nästa möte 

Torsdagen den 27 september kl. 16.00 - 17.30 i sal D521 (med eftermiddagsfika) 
 

 

Vid protokollet 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

 Anna Wallgren (mötessekreterare) Jennifer Larsén (justerare) 

 

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2012-05-22 

UPPDRAG 

o Malin pratar med Martin Wincent (SUS) ang. inloggingsuppgifter till sus.su.se 

o Malin mejlar Johanna Lundin (föregående studiebevakare) ang. ansökan om 
aktivitetsbidrag 

o Jennifer sammanställer en lista med introduktionsföreläsningar och kurser, så sätter vi 
upp ett schema (förslagsvis ca 3 pass/person) 

o Olof kontaktar gamla lingonord ang. studiesocial aktivitet på studentdagen 19/9 

o Anna meddelar SUS:s presidium ang. ny studentrepresentant i IS 

o Anna mejlar Judith Chrystal ang. förslag om planeringsmöte inför studentdagen 

o Anna meddelar nästa mötesdatum till Judtih Chrystal och Pia Nordin  

o Anna affischerar på vår anslagstavla om nästa möte 

o Anna undersöker studiesocial aktivitet efter studentdagen 19/9 (Ebbe och SUS) 

 

FÖRSLAG 

o Föreslå ett planeringsmöte inför studentdagen, med Judith Chrystal, Malin och NÄR 

o Till framtida möten: Granskning av arbetsmiljögruppens handlingsplan. 
 

BESLUT 

o Jennifer Larsén valdes till ordinarie studentrepresentant i institutionsstyrelsen. 


