
Protokoll från NÄR-möte onsdagen den 24 februari 2010 
 

§ 1. Mötet öppnas 15:22 
 

§ 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. Inga inadjungeringar. 
 

§ 3. Mötets behöriga utlysande. 

 Mötet befinns vara behörigt utlyst. 
 

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

 Olof Pettersson 

 Linnea Hanell 

 Hamed Hamidzada 
 

§ 5. Fastställande av dagordningen. 

 Tre övriga frågor: 11a. Rekrytering. 11b. Rektorsmöte. 11c. Fast möte med Judith 
  

§ 6. Föregående protokoll 

 Olof refererade protokollet. Punkt 13a, Fyllnadsval till kursplaneutskott, 

 korrigerades. Linnea ska vara ordinarie tillsammans med Hamed. Detta är 

 undertecknat av föregående protokolls sekreterare och justerare.  
 

§ 7. Eventuell information från studentkåren 

 Ingen information från studentkåren, eftersom de inte har någon representant på 

 mötet.  
 

§ 8. Eventuellt fyllnadsval av studerandeskyddsombud och jämställdhetsombud 

 Bo-Inge Skarström, institutionens jämställdhetsansvariga, kom förbi före mötet och 

 presenterade sig. Hamed ska besöka honom för att få mer information. 
 

§ 9. Rapporter och meddelanden 

9a. Senaste IS-mötet 

 Senaste IS-mötet blev inställt.  

 



9b. Studenträttsligt 

 * Det har varit problem med datasalarna, främst i A2, men också i 

  Lantis. Många datorer är trasiga, och vissa är inte kopplade till 

  skrivare. Denna fråga bör föras vidare till fakultetsrådet.  

 * Kursinformationen i Svenska för studenter med utländsk 

  förutbildning har fungerat dåligt. Det finns ett schema med 

  information om olika lektioner, men det står inga datum på schemat, 

  utan bara information om vilken lektion i ordningen det är. Detta har 

  gjort studenterna förvirrade.   
 

§ 10. Eventuella frågor inför nästa IS-möte 

 Inga frågor. 
 

§ 11. Övriga frågor. 

 11a. Rekrytering  

  Olof har varit i Kommunikation i tal och skrift. Linnea har varit i 

  Svenska II. Text och textdesign har vi ännu inte varit i. Hamed vill 

  gå, men inte ensam. Vi skickar ut mejl för att kolla om Elin eller 

  Agnes kan gå också.   
 

 11b. Rektorsmöte 

  Imorgon den 25 februari kommer rektorn till institutionen. Olof ska 

  representera studentrådet.  
  

 11c. Fast möte med Judith  

  Linnea ska ha fast möte med Judith på torsdagar efter  

  studentrådsmötena. Främsta syftet är att ge studenträttsliga rapporter. 
  

§ 13. Nästa möte 

 Nästa möte är den 31 mars, klockan 15:15 i D521.  
 

§ 14. Mötet avslutas klockan 16:16. 

 

Sekreterare    Justerare 

 

_________________________  ______________________________ 

Linnea Hanell   Hamed Hamidzada 


