
Protokoll för NÄR-möte 5 september 2007 kl. 15.15 i Café 6an 
 
Närvarande: 
Olof Pettersson, Påbyggnadskurs i svenska 
Ulrika Hoppe, Kommunikation i tal och skrift 
Johan Larnefeldt, studiebevakare från SUS  
 
Frånvarande: 
Margareta Regebro, Nordiska språk i tid och rum 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
 

Olof förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Val av mötesfunktionärer. 
 
 2a. Olof valdes till mötesordförande. 
  
 2b. Ulrika valdes till mötessekreterare. 
 
 2c. Olof valdes till justerare. 
  
 2d. Johan Larnefeldt inadjungerades med närvaro- och yttranderätt. 
 
§ 3. Mötet befanns vara behörigt utlyst.  
 
§ 4. Presentation av de närvarande samt upptagande av närvaro. 

Vice ordförande Margareta Regebro var frånvarande. 
   
§ 5. Dagordningen fastställdes utan ändringar.  
 
§ 6. Information från studentkåren.  
 

6a. Studiebevakare. En gång i månaden kommer SUS ha bokbord med olika teman 
på olika ställen på campus, första gången blir 20 september kl. 11-14 utanför 
biblioteket och med temat jämlikhet. 

 
Det kommer att hållas ämnesrådsutbildning 9 oktober kl. 16-19 och 13 november kl. 
16-19, båda gångerna i Allhuset (antingen Lilla salen eller Rotundan). Det första 
mötet kommer att vara mer allmänt medan det andra kommer att vara inriktat på 
Bolognaprocessen.  

 
Det finns planer på att ändra fakultetsrådsmötena. Man vill göra dem mer  
inriktade på erfarenhetsutbyte och öppna för alla intresserade ämnesrådsaktiva. 
Nästa fakultetsrådsmöte är torsdagen 13 september kl. 16.00 i E 900. 

 
6b. Breddad rekrytering. Då ingen representant från projektet Stockholms 
universitet för alla fanns närvarande, bordlades denna punkt till ett senare tillfälle. 

 
§ 7. Föregående protokoll. Protokollet från mötet 11 juni följdes upp och lades till  

handlingarna. 
 



§ 8. Diskussion om ämnesrådets framtida verksamhet. Då alla nuvarande ämnes-
rådsrepresentanter i praktiken försvinner från ämnesrådet, överlåts åt 
studiebevakare Johan Larnefeldt att rekrytera nya medlemmar. 

 
Olof kvarstår informellt som kontaktperson tills vidare. 

 
§ 9. Val av styrelse för NÄR. 
 
 9a. Val av ordförande. Lämnas vakant. 
 
 9b. Val av vice ordförande. Lämnas vakant. 
 
 9c. Val av sekreterare. Lämnas vakant. 
 
 9d. Val av kassör. Lämnas vakant. 
 
§ 10. Val av representanter till övriga poster.  
 
 10a. Representanter till institutionstyrelsen (IS), 2 ordinarie och 2 suppleanter. 
 Lämnas vakanta. 
 

10b. Representanter till fakultetsrådet (FR), 1 ordinarie och 1 suppleant. 
Lämnas vakanta. 

 
§ 11.  Övriga frågor. Rådsrepresentanterna tackade varandra för det genomförda arbetet 

under den gångna terminen och studentkåren önskade lycka till i framtiden.  
 
§ 12. Tidpunkt för nästa möte. Insparkspuben 7 september 16.00 kan räknas som ett 

informellt möte. Preliminärt förslag för ett eventuellt tillträdande ämnesråd är 
onsdagen 3 oktober kl. 15.15. 

 
§ 13. Mötet avslutas. 
 

Olof förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ulrika Hoppe, mötessekreterare   Olof Pettersson, justeringsperson 


