
Protokoll för NÄR-möte onsdagen den 28 april 2010 
 

§ 1. Mötet öppnas 15:20 

§ 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 adjungeringar 

 

§ 3. Mötets behöriga utlysande: Mötet befinns vara behörigt utlyst 

 

§ 4. Presentation av de närvarande samt upptagande av närvaro 

 Elin Pålsson 

 Linnea Hanell 

 Linda Jacobsson 

 Olof Pettersson 

 Hamed Hamidzada 

 

§ 5. Fastställande av dagordningen 

 Linnea föreslår att lägga till 9e. Senaste mötet med kursplaneutskottet. 

 

§ 6. Föregående protokoll 

 * Hamed har bokat tid med Bo-Inge Skarström för att prata om att vara 

 studerandeskyddsombud och jämställdhetsombud.  

 

§ 7. Eventuell information från studentkåren 

 Vi har blivit inbjudna till studentkårens kampanj Vårprojektet, som syftar till att 

 informera om studentengagemang. Detta går av stapeln torsdag 29/4. Ingen i rådet 

 har möjlighet att närvara. 

 

§ 8. Eventuellt fyllnadsval av studerandeskyddsombud och jämställdhetsombud 

 Se punkt 6. 

 

§ 9. Rapporter och meddelanden 



9a. Senaste IS-mötet 

 * Fortsatt diskussion om den nedåtgående ekonomin. Elin påpekade 

  att det är viktigt att inte skära ner på studenternas lärarledda tid, att vi 

  från studentrådet helst ser att man satsar på lärarledd tid och hellre 

  skär ner på kursutvecklingen.  

 * Fastställande av institutionens miljöplan och miljöhandbok. 

 

9b. Senaste FR-mötet 

 * Studentrådet ska rapportera vårens verksamhet till institutionens 

  kontaktperson, Judith Chrystal. 

 * Kåren flaggade för sina utbildningar för engagerade studenter. De 

  som sitter i styrelsen i höst bör försöka ta sig tid att delta på en sådan. 

  

9c. Mötet med HumF:s utbildningsutskott 

 HumF hade en informell träff för studentrådsaktiva. Olof deltog.  

  

9d. Studenträttsligt 

 * När studenter får underkänt på en tenta med flera delar borde det 

  gå att komplettera endast de delar som studenten fått underkänt på. I 

  nuläget gäller att om en student gör en tenta om t.ex. 5 delar, och får 

  A på fyra delar och F på en del, så måste studenten göra om alla fem 

  delarna. Så länge tentans delar motsvarar olika delmoment anser vi 

  att det är rimligare om studenten i exemplet hade fått göra omtenta 

  endast på den underkända delen. Detta kan också minska lärarens 

  arbetsinsats. 

  

9e. Senaste mötet med kursplaneutskottet 

 * Kursplaneutskottet har behandlat kursplaner för grundnivå och 

  avancerad nivå. Generellt diskuterades främst betygsnivåer, kurskrav 

  och könsfördelning i litteraturlistan. Nästa möte kommer bland annat 

  att behandla kursplaner från lärarutbildningen. 

 

§ 10. Eventuella frågor inför nästa IS-möte 

 Inga frågor.  



 

§ 11. Diskussionsfrågor 

 11a. Önskemål om vad SUS och FR bör arbeta med nästa termin 

  * Hur höjer man statusen för engagerade? Förslag: ekonomisk 

  ersättning, mer uttömmande intyg, arbetsmöjligheter, studieplats på 

  universitetet. 

  * Försöka standardisera betygsgraderingen, framför allt skillnaden 

  mellan betygen.  

  * Försöka samordna en plattform för universitetets utbildningar. 

  Detta kunde förslagsvis vara Mondo. Då ska alla använda det. 

 

 11b. Kommunikationskanaler mellan studenter, råd och kår 

  * Mondo, Mitt universitet, kanske kan dessa två kanaler kombineras.  

  * Blogg, Facebook, Twitter. Kort sagt: kåren kan använda sig av 

  sociala medier för att visa att de arbetar med studenters studiemiljö 

  på olika sätt.  

 

§ 12. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

  

§ 13. Nästa möte 

 Fredag 28 april klockan 15:15. 

 

§ 14. Mötet avslutas klockan 16:33. 

 

Sekreterare    Justerare 

 

____________________   _____________________________ 

Linnea Hanell   Linda Jacobsson 


