
Minnesanteckningar förda vid Zoommöte med den 

lokala Ralvkommittén torsdagen den 4 februari 2020 

vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern och 

Turkietstudier. 

Närvarande: Astrid Ottosson al-Bitar (arbetsmiljöombud), Hussein al-

Faily (studentrepresentant), Johan Fresk (arbetsmiljöombud), Monika 

Gänssbauer (prefekt, ordförande), Anneli Hilmersson (administrativ 

chef), Erik Sundblad (doktorandrepresentant) och Hugo Tengnér 

(studentrepresentant). 

 

• Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till ett nytt 

arbetsår. 

• Grunden för diskussionen vid mötet var den riskbedömning som 

gjordes vid institutionen i maj och uppdaterats i september 2020. 

Syftet var att följa upp och aktualisera den tidigare riskbedömningen. 

Denna aktualiserade riskbedömning läggs som en separat bilaga till 

dagens minnesanteckningar. Uppdateringen görs av Anneli 

Hilmersson i enlighet med dagens diskussion. 

• Studentrepresentanterna informerade att de varit ute och informerat 

om Studentrådets verksamhet på samtliga kurser. Förhoppningen är 

att få fler aktiva. Det har ibland varit svårt att ordna studentaktiviteter 

på Zoom. Inte alltid så stort engagemang eller intresse. 

• Studentrepresentanterna efterlyste också bättre introduktion till och 

information om Zoom respektive Athena. Institutionen informerar 

idag alla antagna studenter via välkomstmejlen om de 

introduktionskurser som finns och tagits fram av universitetet. 

Studenter som känner sig osäkra på och har frågor om vissa enklare 

handhavandeproblem kan kontakta studievägledaren Margarita 

Shiraishi Palmqvist i övriga fall måste centrala Helpdesk kontaktas. 



2 

• Studentrepresentanterna tog upp frågan om de som inte har tillgång 

till dator. Alla studenter förväntas ha tillgång till detta och det finns 

några datorer i Asienbiblioteket. Antas att det finns några datorer som 

är bokningsbara i Frescatibiblioteket även nu under pandemin. 

• Studentrepresentanterna lyfte frågan om tillgänglighet i institutionens 

lokaler. Institutionens lokaler är ej tillgänglighetsanpassade och 

studentrepresentanterna uppmuntrades att kontakta Studentkåren 

centralt om de vill driva frågan. Anneli ska höra med 

Fastighetsavdelningen om möjligheten att få använda 

Företagsekonomins lokaler när de flyttar till Albano. 

• Skyddsronden av institutionens lokaler skjuts upp till senare i vår när 

smittskyddsläget förhoppningsvis har förbättrats. 

• Institutionen informerade om att läget för studentutbyten fortfarande 

är oklart och att centrala direktiv saknas. Nya försäkringsvillkor för 

StudentUT träder i traft den 1 juli 2021. D innebär att studenter inte 

kan försäkras om det finns en avrådan från resa till ett annat land från 

UD. Tydligare och snabbare besked efterlystes från 

studentrepresentanternas sida. 

• Nästa Ralvmöte planeras till den 22 april 2021 klockan 15.00.  

 

Vid tangentbordet, 

Johan Fresk 
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