
Protokoll från NÄR-möte tisdagen den 12 oktober 2010 
Plats: D521 

 
§ 1. Mötet öppnades 16.30. 

§ 2. Val av mötesfunktionärer. 

2a, b. Olof Pettersson valdes till mötesordförande tillika mötessekreterare. 

2c. Hamed Hamidzada valdes till justeringsperson. 

2d. Tanvir Mansur, SUS, inadjungerades. 

§ 3. Mötets befanns behörigt utlyst. 

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

Olof Pettersson, Svenska III/Magisterkurs i svenska, 

Hamed Hamidzada, Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 

Tanvir Mansur, SUS. 

§ 5. Fastställande av dagordningen. 

Punkterna 8 (Rapport från senaste IS-mötet) och 9 (Ny- och fyllnadsval av poster) bordlades till ett 

senare tillfälle 

§ 6. Föregående protokoll. 

Olof refererade föregående protokoll. 

§ 7. Eventuell information från studentkåren. 

Tanvir överlämnade en pärm med information från studentkåren, blanketter för verksamhetsbidrag, 

ett antal exemplar av årets upplaga av Rådshandboken, mm. Han berättade även om 

Humanistdagen, arbetsmarknadsdagen för humaniorastudenter, som infaller på fredag 15/10. 

§ 8. Rapporter och meddelanden bordlades. 

§ 9. Ny- och fyllnadsval av poster bordlades. 

§ 10. Diskussionsfrågor 

10a. Institutionsidentiteten – logga, hemsida, blogg, twitter. 

För några år sedan togs ett förslag till logotyp för NÄR fram av studentkårens (dåvarande) grafiker, 

ett hjortron. Tanvir ska undersöka om originalet finns kvar. Vi har möjlighet att ha information om 

studentrådet på studentkårens hemsida och få in information om möten etc. i kalendariet där. Den vi 

utser får inloggningsuppgifter och utbildning från studentkåren i att lägga in information etc. Att ha 

en egen blogg eller ett twitterflöde anser vi oss inte ha tid för själva i dagsläget, men det kunde vara 



en idé att föreslå att institutionen börjar utnyttja dessa medier för att sprida information om ny 

forskning, föreläsningar och andra intressanta evenemang. 

10b. Arvoderade poster och brev till studentkåren. 

Tanvir bemötte det brev vi skickat med förslag om att arvodera rådets ordförande och sekreterare 

med 500 kr vardera per termin. Ett råd kan inte särbehandlas och med kårobligatoriet avskaffat finns 

inte ekonomiska resurser för detta, om alla råd ska ha arvoderade poster. Arbetet är ideellt, student-

kåren ger ett allmänt verksamhetsbidrag om 500 kr per termin för material, fika, mm. Det går också 

att söka bidrag för specifika projekt och att få hjälp av kåren med praktiska uppgifter som att besöka 

klasser och informera studenter om studentinflytande och rådens verksamhet. Studentkåren håller 

även utbildningar inom olika områden för rådsaktiva samt utfärdar intyg om dessa utbildningar och 

om engagemang, vilket är att betrakta som värdefullt och meriterande att ha i sitt CV. 

§ 11. Övriga frågor. 

11a. Besöka klasser. Tanvir ska besöka de större kurserna (Svenska I, Svuf, Språkkonsultprogrammet 

och Magisterprogrammet) för att informera om studentinflytande. Han menar att det också är viktigt 

att sänka trösklarna, att vara mer informell på rådsmöten, att förkortningar som IS och FR, och 

termer som suppleant kan vara kryptiska och avskräckande, att det är bättre att prata om kurs-

representanter och ”vara med och påverka sin utbildning”. 

11b. Nå studenter. Det är bra att vi får ut information om möten på affischer och på institutionens 

hemsida och kalendarium, men kanske alltför få studenter tittar där. Vi bör be att få information 

utlagd även i Mondo, där fler studenter oftare loggar in för kursinformation och annat. 

§ 12. Nästa möte 

Tid för nästa möte: tisdag 9/11 kl. 16.15 i D521. 

§ 13. Mötet avslutades kl. 17.30. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Olof Pettersson, mötessekreterare  Hamed Hamidzada, justerare 


