
Protokoll NÄR-möte 02 dec 06 
 
Protokoll från Nordiska ämnesrådets möte 1 november 2006 
 
Närvarande: 
Ylva Byrman, språkkonsultlinjen 
Sofie Sundholm, språkkonsultlinjen 
Olof Pettersson, fortsättningskurs i svenska 
Emma Leeb-Lundberg, språkkonsultlinjen 
Anna Ringberg, språkkonsultlinjen 
Elin Lindén, grundkurs i svenska 
Ellen Vesterlund, Stockholms universitets studentkår 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
Ylva förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Val av mötesfunktionärer. 
 

2a. Val av mötesordförande. 
Ylva valdes till mötesordförande. 

 
2b. Val av mötessekreterare. 
Olof valdes till mötessekreterare. 

 
2c. Val av justerare. 
Ylva valdes till justerare. 

 
§ 3. Formalia. 
 

3a. Inadjungeringar 
Inga. 
 
3b. Föregående mötesprotokoll. 
Föregående mötesprotokoll visades upp. 
 
3c. Mötets behörighet. 
Mötet anslogs i behörig tid på institutionens anslagstavlor, ämnesrådets hemsida 
och lingonords forum. 
 
3d. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes. 

 
§ 4. Rapport från institutionsstyrelsen. 
Ylva har varit ämnesrådets representant på det senaste IS-mötet. Vi har rätt att ha två 
representanter närvarande, en ordinarie och en suppleant. Ellen berättade om planerade 
nedskärningar i Lärostudion, som snarare behöver rustas upp. I vilken utsträckning 
Lärostudion används av studenter vid Nordiska språk (kanske främst av studenter med 
svenska som andraspråk) behöver diskuteras vid nästa möte. Att den faktiskt används och 
behövs är också något vi måste uppmärksamma institutionen på. 
 



§ 5. Rapport från fakultetsrådet. 
Mötet den 23 november var inställt. Nästa möte är 14 december. 
 
§ 6. Rapport från rådsutbildningen. 
Den 16 november höll studentkåren en utbildning för ämnesrådsrepresentanter. Där berättades 
om universitetets och studentkårens organisation och vikten av att utse jämlikhets- respektive 
skyddsombud i ämnesråden för att bevaka dessa frågor på respektive institution. Vidare 
uppkom ett förslag att ha ”rådspubar”, diskussionskvällar arrangerade av studentkåren, där 
representanter från ämnesråden kan träffas och utbyta erfarenheter. 
 
§ 7. Diskussion om NÄRs interna kommunikation: e-postlista, konferens eller annat. 
Eftersom alla inte har tillgång till FirstClass är det opraktiskt med en konferens. En e-postlista 
är enklare att hantera. Ylva åtog sig att kontakta Pia Nordin om att kunna redigera innehållet 
på ämnesrådets sidor under institutionens webbplats själva. 
 
§ 8. Värvning och framtida verksamhet 
Emma har försökt maila kursansvariga lärare om att uppmana sina klasser att utse 
representanter till ämnesrådet, men hittills utan resultat. Ylva menade att det nog är 
effektivare att vi presenterar oss personligen för studenterna i samband med uppropen nästa 
termin, som börjar i vecka 4. Ylva åtog sig också att kontakta Britt Arvidsson om exakt vilka 
dagar och tider de olika uppropen är. Ett annat förslag var att även ha ett informationsblad om 
ämnesrådet hos Britt, riktat till studenter som registrerar sig på expeditionen. Vi bör också 
försöka nå studenter på högre kurser i den mån det går via BlackBoard och FirstClass. Ylva 
åtog sig att fråga Mona Blåsjö om möjligheterna till detta. Vidare diskuterades och planerades 
att ha ett informationsmöte kombinerat med insparkspub den 2 februari i samarbete med 
ämnesföreningen lingonord. 
 
§ 9. Budget. 
Ämnesråden får 500 kr i fikabidrag från studentkåren mot uppvisande av minst två 
mötesprotokoll per termin. Kassör Anna Ringberg fick i uppdrag att kvittera ut fikabidraget. 
 
§ 10. Val av representant till institutionsstyrelsen, en ordinarie och en suppleant. 
Elin valdes till ordinarie representant, suppleantposten lämnades vakant tillsvidare. 
 
§ 11. Eventuellt val av skyddsombud och jämställdhetsombud. 
Frågan bordlades till vårterminen. 
 
§ 12. Tidpunkt för nästa möte. 
Nästa möte bestämdes till onsdagen 10 januari, preliminärt kl 15.15. Ylva bokar lokal och 
meddelar vilken senare. 
 
§ 13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades. 
 
§ 14. Mötet avslutas. 
Ylva förklarade mötet avslutat. 
 
 


