
Protokoll för NÄR-möte tisdagen den 2 februari 2010 
 

§ 1. Mötet öppnas klockan 16:16. 
 

§ 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  

Louise Pappa  

Agnes Hansson 

Hamed Hamidzada 

Daria Titarenko 

Elin Pålsson 
 

§ 5. Fastställande av dagordningen  

 Tre övriga frågor las till: kursplaneutskott, arbetsgrupper och uppföljning.  

 Paragraf 9 fick en till punkt: 9b, om studenträttsligt. Detta ska bli en fast punkt. 
  

§ 6. Föregående protokoll  

 Olof refererar protokollet från studentrådsmötet den 12/1.  
 

§ 7. Eventuell information från studentkåren  

 Ingen information, eftersom kåren inte har någon representant på mötet.  
 

§ 8. Fyllnadsval  

 8a. Studerandeskyddsombud och jämställdhetsombud  

 Olof informerar lite kort. Ärendet bordläggs. 

 8b. Suppleant i institutionsstyrelsen 

 Agnes Hansson är suppleant.  



 8c. Fakultetsrådet 

 Ärendet bordläggs. Louise är möjligen intresserad, ska undersöka det närmare. 

 Linnea Hanell sitter kvar tills vidare.  
 

§ 9. Rapporter 

9a. Senaste IS-mötet  

Linnea refererar kort. 

9b. Studenträttsligt 

* Kursinformationen är ibland otydlig och svåranvänd. Det kan vara otydligt om ett 

 verk är en artikel eller en bok. Dessutom framgår det inte alltid hur viktiga verken 

 är, om studenterna ska köpa dem eller om det räcker att läsa på biblioteket.  

* Det har hänt att studenter har köpt böcker som sedan har strukits från 

 litteraturlistan.  

* När klasserna är stora tar böcker ibland slut både på biblioteket och i 

 bokhandlarna, och studenterna hinner inte få tag på dem i tid.  

* Studenterna behöver mer läsanvisningar när de har tunga böcker. Det är svårt att 

 bara läsa på måfå.  

* Det har varit problem när en student velat överklaga ett underkänt betyg. Läraren 

 hade inte tid att diskutera betyget innan studentens omtenta, och studenten fick 

 underkänt igen. Vid underkänt betyg är det viktigt att studenten förstår vad den 

 behöver göra annorlunda för att få godkänt.  
 

§ 10. Eventuella frågor inför nästa IS-möte 

 IS-mötet den 3/2 är inställt på grund av för få frågor. 
  

§ 11. Möjliga samaktiviteter med ämnesföreningen lingonord 

 11a. Insparkspub 5 februari.  

 11b. Språkverkstad och språkcafé. 
  

§ 12. Ny fast tid för NÄR-möten 

 Preliminär fast tid: sista onsdagen varje månad 15:15. 

 Nästa möte onsdag 24/2 15:15.  
 

§ 13. Övriga frågor 

13a. Kursplaneutskott 

Hamed Hamidzada är ordinarie och Linnea Hanell är suppleant. 



13b. Arbetsgrupperna för nya kandidatprogram respektive forsknings- och 

utbildningsmiljöer 

Ingen frivillig. 

13c. Uppföljning på klassbesöken 

Linnea ska mejla Judith för att få tider på föreläsningar som vi kan besöka.  

 

§ 14. Mötet avslutas. 

 

Sekreterare   Justerare 

 

____________________________ ________________________________ 

Linnea Hanell  Hamed Hamidzada 


