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Protokoll 
Datum 2012-09-27 

Tid kl. 16.00–17.45 

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 Påverkanssekreterare för lärarutbildningarna   

Olivia Schlyter Kandidatprogram i arbetslivskommunikation  

Hassan Mohammed   

Juliana W. Gristelli Svenska som främmande språk – behörighetsgivande 
kurs 

 

Sokratis Choulioumis Svenska som främmande språk – behörighetsgivande 
kurs 

 

Kathrin Schellmann Svenska som främmande språk – behörighetsgivande 
kurs 

 

Mahmut Shamlou Påverkanssekreterare för arbetsmiljö (från SUS)  

   
 

 

§ 1. Mötet öppnades kl. 16.10 och inleddes med en kort namnrunda och upptagande av närvaro. 

 

§ 2. Val av mötesfunktionärer 

2a. Mötesordförande: Olof Pettersson 

2b. Mötessekreterare: Jennifer Larsén 

2c. Justerare: Juliana W. Gristelli 

2d. Adjungerad: Malin Forshällen (studiebevakare), Mahmut Shamlou (påverkanssekreterare) 
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§ 3. Mötets behöriga utlysande 

Mötet godkände utlysningen. Kallelse har skett genom bland annat info på institutionens 
webbsida, info på institutionens sida på Facebook, e-postutskick till rådets e-postlista och 
intresselistorna från introduktionsdagar, affischering i Södra huset, flygblad samt muntlig 
information om mötet på Studentdagen. 
 
§ 4. Dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes, med ändringen att §8d flyttas till §5. 
 
§ 5. Studenträttsliga frågor 

 Studenter från Svenska som främmande språk – behörighetsgivande kurs meddelade att 
antalet seminariegrupper har reducerats till 2 grupper istället för 3 stycken som hade 
uppgetts inför kursen. Detta menar de medför att grupperna blir större (från ca 13 
studenter till 20 studenter) vilket påverkar möjligheten att utveckla muntliga färdigheter 
negativt då det dels minskar talutrymmet, gör det svårt för studenter som är 
blyga/tillbakadragna att ta plats samt att det påverkar läraren som uppfattas som stressad. 
Denna förändring menar studenterna försämrar studiemiljön. Ansvarig studierektor 
meddelade att denna förändring beror på att många studenter inte var behöriga till 
kursen och att antalet antagna blev mindre.  

 Mahmut Shamlou, påverkanssekreterare för arbetsmiljö från Studentkåren informerade 
om att beslutet troligtvis togs för ett år sedan och att de kanaler man kan använda sig av 
för att lyfta en sådan fråga är via studentrepresentanterna i IS, i arbetsmiljörådet samt 
studerande skyddsombud.  

 Malin Forshällen, studiebevakare, meddelade att man också kan gå med i studentrådet 
och där bli representant i arbetsmiljörådet. 

 Beslut: Studentrepresentanterna i IS ska lyfta frågan i IS. 
 Beslut: Studierektor och studentrådets kontaktperson Judith Chrystal ska informeras om 

detta. 
 
§ 6. Föregående protokoll 

 SUS hemsida och inloggningsuppgifter 
Malin Forshällen har pratat med Martin Wincent (SUS) och han har i sin tur kontaktat rådet. 
Jennifer Larsén får i uppdrag att kontakta honom och få behörighet till SUS:hemsida samt en 
epostadress.  

 Aktivitetsbidrag för profilprodukter 
Ansökan kom in för sent förra året men Malin Forshällen uppmanar rådet att skicka in en ny 
ansökan. Studentkåren ställer sig positiv till profilprodukter.  

 SUS:s presidium ang. ny studentrepresentant i IS 
Ännu är inget beslut taget. Malin ska undersöka saken när hon får protokollet från detta möte. 
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 Verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen delades ut till alla närvarande vid mötet. Inga synpunkter kom fram. 
 
§ 7. Rapporter och meddelanden 

 Institutionsstyrelsemöte i september. Jennifer Larsén informerar om institutionens ekonomi, 
vilka kurser som inte kommer att ges samt namnförslaget: Fördjupning i svenska som 
andraspråk med inriktning mot språkbruk.  

 Utvärdering av NÄR:s infopass under terminens första veckor. Studentrådet har försökt 
besöka de större grundkurserna och hann med 6 stycken. Olivia Schlyter, ny student på 
insitutionen meddelade att hon var positiv till infopassen och meddelade att informationen 
kommit fram. 

 Utvärdering av Studentdagen (19/9) 
− Positivt: minglet var uppskattat och studenter umgicks med andra studenter, panelsamtalet i 

programmets andra del fungerade mycket bra och aktiverade publiken, marknadsföringen för 
studentdagen var mycket bra och många lärare hade spridit informationen. 

− Mindre positivt: En del hade uppfattat studentdagen som att samma information skulle ges på 
studentdagen som de nya studenterna redan fått på introduktionsföreläsningarna (att det 
snarare skulle bli en repetition). 

− Inför nästa Studentdag: Studentrådet ställer sig positiva till en studentdag under VT-13. 
Studentrådet föreslår en rad förändringar: 

1. Längre mingel. Gärna efter panelsamtalet så studenter får möjlighet att mingla 
med tidigare studenter och fortsätta samtalet. 

2. Annan ordning på programmet. Panelsamtalet kanske skulle placeras innan 
pausen i programmets första del.  

3. Undvika hörsal. Svårt att interagera och uppmuntra till delaktighet mellan 
studenter och föreläsare i en sådan sal.  

4. Flytta studentdagen så den kommer närmare terminsstart. Bra för studenter att 
knyta kontakt med varandra. 

5. Någon form av intresseanmälan. 
− Jennifer kontaktar Johanna Lundin för att delge henne utvärderingen. 

 
 
§ 8. Information från Stockholms universitets studentkår 

• Malin Forshällen informerar att studentkåren precis börjat sin verksamhet och att det i 
dagsläget inte finns någon viktig information som studentrådet behöver ta del av.  

 
§ 9. Diskussionspunkter 
9a. Ansöka om verksamhetsbidrag från SUS HT-12 

• Beslut: Jennifer Larsén ansöker om verksamhetsbidrag.  
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9b. Aktiviteter under hösten (HT 2012: 3/9–20/1) 
• Fika på rasten.  

Studentrådet ska anordna fika i pausen på utvalda seminarier/föreläsningar på institutionen under 
vecka 42. Syftet är att dels informera om rådet, uppmuntra till interaktion mellan studenter på 
samma kurser, studenträttsliga frågor och studiesociala önskemål. Olivia, Jennifer och Anna har 
anmält intresse. Uppdrag: Anna Wallgren kontaktar Judith Chrystal om information om lämpliga 
kurstillfällen. Beslut: Jennifer Larsén ansöker om aktivitetsbidrag. 

 Förslag från OSIS att bilda sektion (studentrådet på institutionen för orientaliska språk) 
Möte med OSIS 27/9 kl. 18.00.  

 Förslag från Judith Chrystal: Öppet hus på institutionen. 
Studentrådet ställer sig positiva till förslaget.  
 
9c. Börja planera inför VT-13 (21/1-9/6) 
Studentrådet skjuter på denna punkt men är positiva till infopass, välkomstaktiviteter och 
studentdag.  
 

§ 10. Verksamhetsberättelsen (Olof Pettersson) 
Beslut: Studentrådet godkänner verksamhetsberättelsen 2011/2012. 
 

§ 11. Val av poster 

11a. Val av ordförande: Jennifer Larsén väljs till ny ordförande (ersätter Olof Pettersson) 

11b. Val av vice ordförande: Olivia Schlyter väljs till ny vice ordförande (ersätter Anna Wallgren) 
11c. Representanter till institutionsstyrelsen (IS) (en ordinarie): Olivia Schlyter väljs till den andra 
ordinarie representanten vid IS (ersätter Olof Pettersson) 
11d. Representant till humanistiska fakultetsrådet (en ordinarie): vakant 
11e. Representant till kursplaneutskottet (en ordinarie): vakant 

11f. Representant till arbetsmiljögruppen, studerandeskyddsombud (en ordinarie): vakant 

11g. Representant till arbetsmiljögruppen, jämställdhetsombud (en ordinarie): vakant 
 
§ 12. Övriga frågor 

 Malin Forshällen frågade ifall det fanns några intresserade studenter som skulle vilja delta 
i Högskoleverkets kvalitetsundersökning av högskoleutbildningar. Intresselista och 
aktuella datum delades ut. 

 Olof Pettersson får i uppdrag att ordna med mondobehörighet till de nya ledamöterna på 
mötet.  
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§ 13. Nästa möte 
Torsdagen den 25 oktober kl. 15.00–16.30  (med eftermiddagsfika) i D521. 
 

Vid protokollet 

 

 

_______________________________ ___________________________ 

Jennifer Larsén (mötessekreterare) Juliana W. Gristelli (justerare) 

 

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2012-09-27 

UPPDRAG 

o Anna Wallgren kontaktar Judith Chrystal om information kring lämpliga kurstillfällen för 
studentfika.  

o Malin Forthällen undersöker presidium för nyvalda studentrepresentanterna vid IS: 
Jennifer Larsén och Olivia Schlyter.  

o Jennifer Larsén kontaktar Martin Wincent om inloggning till SUS hemsida samt 
epostinloggning.  

o Jennifer Larsén kontaktar Johanna Lundin med utvärderingen av Studentdagen (19/9) 

o Olof Pettersson ordnar behörighet till Mondosidan till de nya på mötet. 

 

FÖRSLAG 

o En del ändringar inför Studentdagen VT-13 (se ovan § 7) 

 

BESLUT 

o Jennifer Larsén ansöker om verksamhetsbidrag HT-12 från SUS. 

o Jennifer Larsén ansöker om aktivitetsbidrag för studentfika.  

o Studentrådet godkänner verksamhetsberättelsen 2011/2012 

o Jennifer Larsén väljs till ny ordförande för studentrådet (ersätter Olof Pettersson) 

o Olivia Schlyter väljs till ny vice ordförande för studentrådet (ersätter Anna Wallgren) 

o Olivia Schlyter väljs till ordinarie studentrepresentant vid IS (ersätter Olof Pettersson) 
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