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Protokoll från Nordiska ämnesrådets möte 1 november 2006 
 
Närvarande: 
Ylva Byrman, språkkonsultlinjen 
Sofie Sundholm, språkkonsultlinjen 
Olof Pettersson, fortsättningskurs i svenska 
Emma Leeb-Lundberg, språkkonsultlinjen 
Ellen Vesterlund, Stockholms universitets studentkår 
Tanvir Mansur, Ämnesrådet för lingvistik 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
Mötet öppnades. 
 
§ 2. Val av mötesfunktionärer. 
 
 2a. Val av mötesordförande. 
 Ylva valdes till mötesordförande. 
 
 2b. Val av mötessekreterare. 
 Emma valdes till mötessekreterare. 
 
 2c. Val av justerare. 
 Olof valdes till justerare. 
 
§ 3. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 3b. Mötets inadjungeringar 
 Ellen från SUS och Tanvir från ÄRling inadjungerades. 
 
 3c. Behörighet. 
 Mötet anslogs i behörig tid på institutionens anslagstavlor och lingonords forum. 
 
§ 4. Ellen informerar. 
Ellen informerade om vad ett ämnesråd är och gör. 
 
Ett ämnesråd måste ha en ordförande, en vice ordförande och en kassör. Ämnesrådet utser 
representanter till institutionsstyrelsen och fakultetsrådet. 
 
På mötena brukar man gå igenom och diskutera protokoll från institutionsstyrelsen, 
fakultetsrådet, fakultetsnämnden och olika arbetsgrupper. Ämnesrådet kan också kontaktas av 
studenter i olika ärenden. Känsliga studentärenden skickas vidare till kåren.  
 
Mötesprotokollen ska skickas till studiebevakare Ellen Vesterlund efter varje möte. Ellen 
kommer att närvara vid mötena så ofta som möjligt. 
 
Ämnesrådet kan söka bidrag från kåren. Kåren beviljar 500 kr i fikabidrag per termin. Kåren 
kan även bevilja bidrag för aktiviteter, t.ex. föredrag och kurser, om högst 1000 kr per 
aktivitet. För sådana aktiviteter kan även institutionen ge bidrag. 
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Kåren håller en rådsutbildning den 16 november. Mer information kommer att skickas ut 
inom kort. 
 
§ 5. Diskussion om ämnesrådets framtida verksamhet. 
Ämnesrådet diskuterade vilket underlag för värvning som finns bland institutionens studenter. 
De längre utbildningarna är Språkkonsultlinjen och lärarutbildningen. Ellen påpekade dock att 
lärarstudenterna tillhör en annan institution och därför inte får sitta på centrala poster i 
ämnesrådet. Däremot får de gärna delta i diskussioner vid ämnesråd och liknande. 
 
Att göra: Emma ska kontakta studierektor för att genom henne värva två representanter per 
kurs till nästa ämnesrådsmöte. 
 
§ 6. Val av styrelse för NÄR och fastställande av mandatperiod. 
 
 6a. Val av ordförande. 
 Ylva valdes till ordförande. 
 
 6b. Val av vice ordförande. 
 Emma valdes till vice ordförande. 
 
 6c. Val av sekreterare. 
 Posten som sekreterare kommer att cirkulera. 
 
 6d. Val av kassör. 
 Anna Ringberg, språkkonsultlinjen, valdes till kassör i sin frånvaro. 
 
 6e. Fastställande av mandatperiod. 
 Mandatperioden fastställdes från 1 november 2006 till 31 januari 2007. 
 
§ 7. Val av representanter till fakultetsrådet, en ordinarie och en suppleant. 
Sofie valdes till representant i fakultetsrådet. 
Olof valdes till suppleant. 
 
§ 8. Val av representant till institutionsstyrelsen samt skyddsombud och 
jämställdhetsombud. 
Ylva valdes till representant i institutionsstyrelsen. 
Emma valdes till suppleant. 
 
Posterna som skyddsombud och jämställdhetsombud tillsattes inte. 
 
§ 9. Tidpunkt för nästa möte. 
Nästa möte kommer att ske den 6 december kl. 14. Lokal är ännu ej fastställd. 
 
Att göra: Ylva ska undersöka om mötet kan hållas i institutionens lokaler. I annat fall kan 
mötet hållas i kårens lokaler. 
 
§ 10. Övrigt. 
Hemsidan behöver uppdateras med ny information om ämnesrådet. 
 
Att göra: Ylva ska kontakta Pia Nordin om hemsidan. 
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Att göra: Ylva ska sammanställa en e-postlista för ämnesrådet. 
 
Att göra: Olof ska undersöka om han kan få ett First Class-konto på institutionens server. 
 
Tanvir informerade om att om ämnesrådet vill ha en insparkspub för sina studenter kan de 
kontakta honom eller Olof. Institutionen kan även bevilja pengar till inspark. 
 
§ 11. Mötet avslutas. 
Mötet avslutades. 


