
Protokoll för NÄR-möte tisdagen den 18 januari 2011 

Plats: D 521 

§1 Mötet öppnas 16.15. 

§2 Mötesfunktionärer väljs enligt följande 

 Ordförande: Olof 

 Sekreterare: Elin 

 Justerare: Hamed 

§3 Mötet anses vara behörigt utlyst via webb och affischer. 

§4 Närvarande: Olof Pettersson, Elin Pålsson och Hamed Hamidzada. 

§5 Dagordningen godkännes enligt förslag. 

§6 Föregående protokoll gås igenom. 

§7 Ingen information från studentkåren. 

§8 Rapporter och meddelanden 

 8a. Olof rapporterar från senaste IS-mötet. 

8b. Ingen har kunnat närvara vid uppropen som hölls vecka 2. Återstående 
möjligheter att besöka klasser gås igenom.  

 Olof närvarar på uppropet för magisterkurserna. 

I övrigt passar inga av de kvarvarande tillfällena, vi beslutar därför att försöka 
besöka klasserna på ett vanligt seminarium. Schema för detta ska göras över mejl, 
förslag på tider tas fram av Olof. 

§9 Ny-/om-/fyllnadsval av poster 

9a Olof väljs till vice ordförande och kassör för vårterminen. 
Elin väljs till informationsansvarig för vårterminen. 
Ordförandeposten lämnas tills vidare vakant. 

 9b Elin och Olof väljs till ordinarie ledamöter i IS för vårterminen, 
 suppleantposterna lämnas tills vidare vakanta. 

 9c Posten som representant till FR är tills vidare vakant. 

9d Olof fortsätter som representant i kursplaneutskottet, Elin och Hamed 
fortsätter på sina poster i arbetsmiljöutskottet som jämställdhetsombud respektive 
arbetsmiljöskyddsombud vårterminen ut. 



§10 Studentsrättliga frågor 

10a Det är inte rimligt att ge uppgifter som ska vara gjorda den första dagen på 
terminen, studenter behöver ges en faktisk möjlighet att på ordinarie arbetstid 
kunna genomföra uppgiften. Det samma gäller för läsning som ska göras till första 
dagen på terminen. 

10b Olof går igenom förslaget till projektplan som studiebevakaren har skickat (se 
bilaga 1). Vi diskuterar hur vi ska kunna locka fler medlemmar och kommer fram 
till att mer färgglada och mindre dramatiska affischer är en bra början. 

§11 Övriga frågor – inga frågor 

§12 Nästa möte är den 1 februari 16.15 

§13 Mötet avslutas 16.55 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Elin Pålsson   Hamed Hamidzada 


