
Protokoll för NÄR-möte fredagen den 28 maj 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: Hamed Hamidzada 

 2d. Eventuella inadjungeringar: Karolina Wirdenäs 
 

§ 3. Mötets behöriga utlysande 

 Mötet bifinns vara behörigt utlyst 
 

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

 Olof Pettersson, Elin Pålsson, Hamed Hamidzada, Karolina Wirdenäs, Linnea 

 Hanell 
 

§ 5. Fastställande av dagordningen 

 Punkt 9d, Rådsträff, läggs till.  
 

§ 6. Karolina Wirdenäs pratar om arbetsmiljögruppen 

 Arbetsmiljögruppen har tidigare arbetat med personalens arbetsmiljö, men de vill 

 också inkludera studenternas studiemiljö. Ett problem är att institutionen inte är 

 synlig för studenterna. Ett annat problem är att det finns för lite schemalagd tid, 

 vilket kan lösas genom att man schemalägger gruppövningar som inte är lärarledda.  

 Lokalerna fick också dåligt betyg; det är bland annat dåligt ljud i dem. När det gäller 

 kursutvärderingar är återkopplingen särskilt viktig. Studenterna gillar Mondo, 

 särskilt om olika lärare använder det på samma sätt.  
 

§ 7. Föregående protokoll 

 Hamed har pratat med Bo Inge nu, och är intresserad av att vara 

 studerandeskyddsombud (se vidare § 9) 
  

§ 8. Eventuell information från studentkåren. 

 Ingen information. 
 

§ 9. Eventuellt fyllnadsval av studerandeskyddsombud och jämställdhetsombud 

 Elin vill vara jämställdhetsombud och Hamed vill vara studerandeskyddsombud, 

 men de tillsätts inte förrän i höst.  



 

§ 10. Rapporter och meddelanden 

10a. Senaste IS-mötet 

 Elin rapporterade mötet. Det handlade mest om att fastställa 

  kursplaner. 

10b. Senaste FR-mötet 

 Vi hade ingen representant på mötet. 

10c. Studenträttsligt 

 Studenterna i SvUF vet inte vart de ska vända sig när de har problem 

  med något. De skulle vilja ha en mer återkommande kontakt med 

  studievägledarna.  

10 d. Rådsträff 

 Elin har varit på rådsträff och diskuterat rekrytering och 

  studentinformation inför höstterminen. 
 

§ 11. Eventuella frågor inför nästa IS-möte 

 Inga frågor.  
 

§ 12. Diskussionsfrågor 

 12a. Informationsinsatser och medlemsrekrytering HT-10. 

  * Är det bra att gå på introduktionsföreläsningar? Nej, det är bättre 

  att vi ber Judith eller annan introduktionsföreläsare att berätta om 

  studentrådet, och så ska vi komma veckan senare.  

  * Vi borde fixa en kontaktperson i varje klass, som vi har en 

  mejladress till och som vi mejlar efter varje möte. 

  * Vi skulle kunna ha flygblad och affischer med avrivbara lappar. 

  * Man kan ordna en mejllista, där alla som skriver upp sitt namn får 

  en bulle.  

  * Ett introduktionsmöte i början av terminen, som inte är så tungt. 

  * Vi kunde ha ett quiz om studentråd eller studenträttigheter.  
 

 12b. Verksamhet under HT-10. 

  * Vi borde ha en arvoderad ordförande och en arvoderad 

  informationsansvarig. Vi kan söka pengar hos kåren för det. Kanske 

  kan även institutionen eller någon fond bidra. 

  * Det är viktigt att vi fortsätter att ha månatliga träffar med Judith. 



 * Vi kan överväga att inte ha möten, utan snarare studentrådsfika.  

 * I övrigt diskuterar vi vår verksamhet på ett möte innan  

 höstterminen börjar. 
 

§ 13. Övriga frågor 

 13a.  Verksamhetsplanen 

  Felaktig uppgift: Elin var inte suppleant i IS under höstterminen. 
 

§ 14. Nästa möte 

 Måndag 30 augusti kl. 15:15 

§ 15. Mötet avslutas kl. 16:30 

 


