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Protokoll 
Datum: 2012-05-22 

Tid: kl. 9.00–11.00 

Lokal: D521 (Södra huset, hus D, plan 5) 

Närvarande:   

Alona Anderberg Svenska som andraspråk  

Andreas Bengtsson OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk)  

Jorunn Nilsson OSIS  

Jennifer Larsén Svenska, kandidatkurs  

Olof Pettersson Svenska, magisterkurs  

Anna Wallgren Svenska, kandidatkurs  

Maria Voynova Svenska, kandidatkurs  

Jasmine Öjbro OSIS  

 

 

§ 1. Mötet öppnades kl. 9.20 och inleddes med en kort namnrunda och upptagande av närvaro. 

  

§ 2. Val av mötesfunktionärer 

2a. Mötesordförande: Olof Pettersson 

2b. Mötessekreterare: Jennifer Larsén 

2c. Justerare:  Alona Anderberg 

2d. Adjungerade: Andreas Bengtsson, Jorunn Nilsson och Jasmine Öjbro (från studentrådet vid 

Institutionen för orientaliska språk) 

 

§ 3. Mötets behöriga utlysande 

Mötet godkände utlysningen. Kallelse har skett genom bland annat: info på institutionens 
hemsida, kurssajter och e-post på Mondo och e-postutskick till delar av personalen på inst.  
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§ 4. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes efter tillägget 7b: Studentkårens frukostseminarium 29/5. Efter 
ändringen godkändes dagordningen i sin helhet.  
 

§ 5. Föregående protokoll  

5a. Olof har mottagit verksamhetsbidraget från Studentkåren på 500 kronor. Det kom in 15/5.  

5b. Anna hade möte med studierektorn Judith Chrystal 4/5. Anna redogjorde för rådets tidigare 
möten (17/4 respektive 4/5) och däribland Studentrådets positiva inställning till kursfika i 
seminariepauser. Judith informerade om att det inte går att ha gemensamma riktlinjer rörande vad 
sidantal på hemtentamen egentligen innebär. Kurserna är för olika men Judith kommer att gå ut 
med info i ett informationshäfte till alla kurslärare rörande detta. Judith bemötte även 
Studentrådets förslag rörande en ny uppsatsmanual. Hon kommer att ta upp frågan med 
kurslärare på kandidatnivå. Anna informerade också Judith om Studentrådets förslag rörande en 
fyrstegsmodell för att presentera Studentrådet, i början av ht 2012. Judith meddelade att 
måndagen 3/9 är ett viktigt datum med många introduktioner, där Studentrådet har fått en tid 
10.30-10.45 för presentation. Kontaktuppgifter till kurslärare har också getts till Studentrådet. 
Judith meddelade även att en studentinflytandedag inte kan göras obligatoriskt. Förslag på datum 
för en första studentinflytandedag är 19/9 (på eftermiddagen i samordning med kvällsaktivitet, 
t.ex. Gula villans onsdagspub). Avslutningsvis kom Judith med flera andra studiesociala förslag 
såsom grammatikstuga och öppet hus.  

5c. Olof svarade på Annika Carlssons (Studentkåren, påverkan arbetsmarknad) e-post rörande 
arbetslivsanknytning 21/5. Svaret skulle dock ha skickats in senast 7/5. Olof bifogade 
information från Judith Chrystal och andra studenter på olika kurser han varit i kontakt med. 

5d. Anna skickade e-post till Martin Wincent, kommunikationsansvarig på Studentkåren, men har 
inte fått svar än rörande Studentrådets sida på Studentkårens hemsida. Uppdrag: Anna ska 
försöka få kontakt med någon annan rörande frågan.  

5e. Alona gav information rörande profilprodukter samt visade förslag på den nya loggan.  
 Pris för tygkasse i kraftigt tyg (430x150x420mm, 250g/m^2): 40 kronor/styck 
 Pris för tygkasse i lite tunnare tyg (420x380mm, 150g/m^2): 18 kronor/styck ev.  
 14 kronor/styck + NÄR-logga till ”kompispris” 
 Pris för klistermärken med NÄR:s logga: ca 200 kronor/1000 etiketter (tryck görs själva) 
 Pris för markeringsblomma: 16 kronor styck 
Uppdrag: Anna ska till nästa gång ta reda på hur många förstaterminsstudenter som börjar till 
hösten så vi kan välja vilka produkter som är aktuella. Tanken är att de ska delas ut till 
studenterna för att skapa en gemenskap och samhörighet. Dessutom ska Anna ta reda på om 
institutionen kan bidra med pengar till dessa profilprodukter.  
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§ 6. Rapporter och meddelanden 

6.a. Olof och Anna medverkade på det senaste mötet med institutionsstyrelsen, IS 9/5. 
Kursplaner, bokslut och litteraturlistor berördes. Protokoll från mötet har ännu inte kommit.  

6.b. Anna medverkade på Humanistiska fakultetsrådet, HRF 15/5. De diskuterade den pågående 
rektorsrekryteringen som går framåt. En offentlig utfrågning kommer äga rum i Aula Magna. 
Humanistiska fakultetsnämnden ska fatta beslut om framtidens utbildning och forskning, vilket 
Johanna Lundin (studiebevakare) delgett Anna. Anna hade några frågor kring detta som hon 
vidarebefogade. Bland annat att det inte står något om stöd för studenter eller något om SUS, 
studentråd eller doktorandråd.  
 

§ 7. Eventuell information från Studentkåren 

7a. Johanna Lundin (studiebevakare) var inte närvarande, men en elektronisk enkät har skickats 
till Studentrådet rådande lokalbehov. Studentrådet fann att behovet av möteslokaler var 
tillfredställt men att man önskade fler träffpunkter för studenter på institutionen. Idag finns 
ingen.  

7b. Information om att Studentkåren anordnar frukostseminarium tisdagen 29/5 kl. 9-11, där 
rapporten rörande kursvärderingar ska presenteras. Anna är anmäld. Övriga intresserade anmäler 
sig på egen hand. Sista anmälningsdagen är dagen innan, 28/5.  
 

§ 8. Diskussionsfrågor 

8a. Samarbete med andra språkinstitutioner 

Mötesdeltagarna från OSIS och NÄR:s studentråd var positiva till ett samarbete. Alla 
språkinstitutioner har exempelvis delvis samma arbetsmarknad vilket möjliggör en gemensam 
arbetsmarknadsdag. Idag finns 11 språkinstitutioner på Humanistiska fakulteten (12 stycken om 
man räknar in litt.vet./idéhist.). Det vore bra att ordna någon form av gemensam 
plattform/forum för alla språkinstitutioner. Detta kanske är möjligt på Studentkårens hemsida. 
Beslut: Picknick för alla studentråd vid språkinstitutioner den 1 juni, på gräsmattan bredvid 
Allhuset, drop-in från kl. 11.00. Alla studentråd ansvarar själva för hur man vill göra med mat, 
men alla uppmanas att ta med sig olika aktiviteter, extra filtar och göra reklam.  

8b. Granskning av handlingsplan för arbetsmiljöarbetet (uppföljning från IS) 

Punkt 8b skjuts upp till vidare. 

8c. Studentdag ht 2012 

o Det föreslagna datumet, onsdagen 19/9, fungerar för Studentrådet. 

o    Meddelande från Judith: Ledig hörsal finns kl. 15.00 (19/9). Studentrådet är intresserat av 
denna tid samt att samarbete med Gula villans onsdagspub (kvällsaktivitet).  

o    Övriga frågor tas upp vid nästa möte. 
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8d. Info från institutionen rörande Högskoleverkets utvärdering av examensmål och 

betygskriterier för svenska och svenska som andra språk.   

8e. Workshop/Studentträff/Studentdriven studieverkstad 

Punkt 8e skjuts upp till nästa möte. Några namnförslag kom dock upp: ”NÄR-studier” och 

”Våga fråga-träff”.  

8f. Institutionens e-postutskick till studenter (i juli) 

I år kommer inte institutionen skicka ut ett fysiskt brev till nya studenter utan det kommer att ske 
via e-post. I detta utskick kommer en länk till Studentrådets hemsida bifogas. Beslut: 
Höstterminens första möte för Studentrådet blir den 29/8 klockan 9.00 – Frukostmöte.   

8g. Eventuella studenträttsliga frågor 

Inga frågor kom upp.  

 

§ 9. Inbjudan från prefekten: Infomöte ang. fristående kurser i svenska som andraspråk 

Måndagen den 11 juni kl. 14–16 i rum Bergsmannen i Aula Magna. Beslut: Alona ska 
representera Studentrådet. Anna är suppleant. Anmälan görs själva.  

 

§ 10. Förslag: Olof Pettersson skriver en verksamhetsberättelse 

Förslaget antogs av Studentrådet.  

 

§ 11. Fyllnadsval av poster 

Inga poster tillsattes. Posterna studerandeskyddsombud (ordinarie) samt jämställdhetsombud 
(ordinarie) är fortfarande vakanta.   
 

§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 13. Nästa möte 

o Picknick med övriga studentråd och studenter från andra språkinstitutioner den 1 juni kl. 
11.00 (på gräsmatten bredvid Allhuset).  

o Uppstartsmöte för höstterminen: onsdagen den 29 augusti kl. 9.00 i sal D521. 
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§ 14. Mötet avslutades kl. 10.55. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

_______________________________ ________________________________ 

Jennifer Larsén (mötessekreterare) Alona Anderberg (justerare) 

 

 

 

 

Lista över förslag, uppdrag och beslut från mötet 2012-05-22 

 

FÖRSLAG 

o Gemensamma projekt mellan Studentrådet NÄR och övriga språkinstitutioners studentråd.  
o Datum för höstterminens studentdag: onsdagen den 19 september med start ca kl. 15.  
 

UPPDRAG 

o Anna ska till nästa gång ta reda på hur många första terminsstudenter som börjar till hösten 
och om inst. kan ge ekonomiskt bidrag, så vi kan välja vilka produkter som är aktuella.  

o Picknick med studentråd och studenter från övriga språkinstitutioner fredagen den 1 juni. 
Studentrådet ansvarar för att ta med sig extra filtar, reklam och någon form av aktivitet.  

o Anna ska fortsätta försöka kontakta Studentkåren och be om inloggningsuppgifter till SUS:s 
hemsida. 

 
BESLUT 
o Olof ska skriva en verksamhetsberättelse.  
o Alona valdes till studentrepresentant vid infomöte om svenska som andraspråk 11/6. Anna är 

reserv.  


