Protokoll

2017-12-07
1(6)

PROTKOLL
STUDIERÅDSMÖTE DEN 7 DECEMBER

Närvarande
Caroline Edwall
Alexandra Eriksson
Ebba Hamrin
Felix Olin
Ibrahim Ibrahim
Jakob Hambert
Jennifer Andersson
Michaela Larsson
Sanna Lundgren
Agnes Emborg

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studiebevakare

Matilda Frisk
Mattias Schierbeck

T.o.m § 9
T.o.m § 9

Frånvarande
Olivia Möller
Andreas Skjöldebrand
Anna Liliebäck
Anna Nilsson
Sophia Södergård

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

1. Mötets öppnande
Caroline Edwall öppnar mötet kl. 17:30.
2. Val av justerare
Mötet beslutar:
Att välja Felix Olin.
3. Val av mötesobservatör
Mötet beslutar:
Att välja Jakob Hambert.
4. Adjungeringar
Mötet beslutar:
Att adjungera Matilda Frisk och Mattias Schierbeck till mötet.
5. Godkännande av kallelse
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Mötet beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet.
6. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar:
Att fastställa dagordningen med gjorda ändringar.
7. Meddelanderapporter
Ordförande meddelar:
Sedan senaste mötet har jag tillsammans med alla i utskottet ordnat ämbetsmannafesten,
som blev väldigt lyckad. Jag har även varit på JURO möte i Stockholm, där bland annat en
ny ordförande för JURO valdes. På JURO mötet diskuterade vi även #medvilkenrätt och
ämnesfördelningen på juristprogrammet. JF har även haft sin novemberstämma och valt
nya ämbetsmän och nya ledamöter i styrelsen. Agnes och jag har även haft möte med Olle
Mårsäter och diskuterar kursrådens utformning och funktion. Förra veckan var det även
styrelsemöte. Agnes och jag har även svarat på en remiss om breddad rekrytering. Denna
veckan har jag varit på möte med utbildningsutskottet och fakultetsnämnden, där
diskuterade vi bland annat årsintag och #medvilkenrätt.

Vice ordförande meddelar:
Sedan förra mötet har jag fortsatt arbeta med studieförbättrande gruppen, vi har förberett
årets sista evenemang, tentastugan, och även börjat planera nästa år. Utöver det har jag
inlett ett arbete med att försöka få över driften av Bokbytardagarna-hemsidan till JF, det
gör jag tillsammans med det administrativa utskottet och förhoppningsvis hittar vi en
lösning som både Yousef, som skrivit koden, och JF (vi) blir nöjda med.
I övrigt har jag hjälpt Carro och Agnes med lite olika korrekturläsningar samt varit på JFs
stämma.
Jag vill också tacka alla som var med och fixade ämbetsmannafesten, blev verkligen
superlyckat!
Studiebevakaren meddelar:
Jag har varit på två Kårsamverkansmöten. Jag har även tillsammans med Olle haft möte
angående kursråden. Mötet i sig gav inte s mycket men vi kommer fortsätta arbetet kring
det. Jag har även varit på fakultetsnämndsmöte där vi bl.a. diskuterade #medvilkenrätt,
vilket vi också gjort internt inom JF. Jag har även arbetat med lite lättare fallverksamhet.
Ibrahim Ibrahim meddelar:
Har varit på U4-möte i Belgien. U4 är ett samarbete mellan 4 olika universitet från Uppsala,
Belgien, Tyskland och Holland. De hade diskuterat rekommendationer kring rektorsmöte
som hålls i samband med mötet. Det var svårt att komma till en enad ståndpunkt på grund
av nationella olikheter. De skapade ett dokument med punkter som rektorerna diskuterade.
Felix Olin meddelar:
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Möte med rektor inför mötet med konsistoriet, vilket inte egentligen berör
juridikstudenterna så mycket. Det kommer även väljas ny prorektor vid universitetet.
8. Protokollföring av tagna PC-beslut
9. #medvilkenrätt
Föredragande: Sophia Södergård och Caroline Edwall
Bakgrund: I veckan har det både i utbildningsutskottet, fakultetsnämnden och gruppen för lika
villkor diskuterats hur institutionen arbetar med trakasseri- och diskrimineringsärenden, detta
skedde främst på grund av #medvilkenrätt och artikel i ERGO. JF styrelse vill också veta hur
samtliga utskott i kåren vill arbeta vidare med anledning av #medvilkenrätt. Det som ska
diskuteras är (1) vad kräver vi studenter att institutionen vidtar för åtgärder för att förbättra
arbetsmiljön för studenter (2) hur ska JF genom Studierådet arbeta med enskilda fall och vara
stöd för studenter (3) vilka projekt vill studierådet genomföra och arrangera med fokus på
arbetsmiljön på juristprogrammet?

Caroline Edwall föredrar vad som sades i utbildningsutskottet och fakultetsnämnden med
anledning av artikeln i ERGO. Sammanfattningsvis så är det studenten själv som bestämmer
om man ska anmäla till rektor. Det som har påpekats är att när en sådan anmälan görs blir
det en offentlig handling, vilket har avskräckt studenter. Vidare finns det inte heller några
”stormöten” vid institutionen, vilket artikeln får det att framstå som. Caroline informerar
även om diskussionen under mötena kring universitetets riktlinjer för hantering av
trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen samt riktlinjer för åtgärder mot kränkande
särbehandling. I båda forumen diskuterades även hur arbetet kring detta ska fortsätta under
våren.
Studierådet diskuterar inledningsvis kring informationen om hur man som student ska gå
tillväga om man upplevt kränkningar eller liknande. Studierådet anser att det inte är lämpligt
att väva in det i undervisningen, utan det ska framgå tydligt vid t.ex. föreläsningar eller
seminarier i samband med kursstart.
Studierådet diskuterar vidare vilka krav vi kan ställa på institutionen, hur JF genom
Studierådet ska arbeta med enskilda fall och vara stöd med studenter samt vilka projekt vill
Studierådet genomföra och arrangera med fokus på arbetsmiljön på juristprogrammet.
Studierådet anser att en enkät, utöver kursvärderingar, till studenter kan vara en bra sak för
att kartlägga problemen på riktigt och få ner dessa på papper. Viktigt dock att denna enkät
arbetas fram på ett noggrant sätt. Om inte fakulteten vill göra detta så bör det diskuteras om
det är möjligt att JF tar fram en sådan enkät till studenterna. Fakulteten bör även ha bl.a. en
obligatorisk utbildning med fokus på kränkningar, trakasserier och kränkningar samt se
över rutiner internt för att minska kränkningar i samband med utbildningen. Denna
utbildning bör omfatta alla anställda. Studierådet poängterar att det är viktigt med
långsiktighet i arbetet, så att det inte bara blir ett möte vid ett tillfälle som löser problem
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just då. Det bör t.ex. vid anställning vara obligatoriskt att genomgå en sådan utbildning
innan man ska få utföra någon form av undervisning.
Studierådet diskuterar också de interna rutinerna kring fallhantering. Studierådet anser att
den informationen bör finnas ännu mer tillgänglig, både digitalt och på campus. Det ska
arbetas fram ett dokument där rutinerna framgår. Studierådet diskuterar också huruvida det
är möjligt att skapa ett event eller liknande för studenterna, vilket i så fall bör göras under
nästa termin.
10. Internationella studenter
Föredragande: Caroline Edwall
Bakgrund: JF styrelse beslutade på senaste mötet att JF ska öppna upp sin verksamhet även för
internationella studenter. Med anledning av detta bör Studierådet ta ställning till hur vår
verksamhet kan göras tillgänglig för internationella studenter. Det som ska diskuteras (1) bör vi
tillsätta skyddsombud för internationella studenter (2) vilken annan typ av verksamhet kan
anordna för internationella studenter?
Studierådet anser att kontakten med de internationella studenterna bör utvecklas. Ett
skyddsombud är en bra start, men den övriga marknadsföringen mot och kontakten med
internationella studenterna ska förbättras.

Mötet beslutar:
Att utse Agnes Emborg till skyddsombud för internationella studenter.
11. Skrivelsen om fördjupningskurser
Föredragande: Ebba Hamrin
Bakgrund: Skrivelsen om fördjupningskurser med ändringar efter förra mötet.
Mötet beslutar:
Att fastställa skrivelsen om fördjupningskurser med mandat för Caroline Edwall att
utföra redaktionella ändringar, och
Att uppdra åt Caroline Edwall och Agnes Emborg att presentera denna för fakulteten.
12. Val av ny prodekan
Föredragande: Felix Olin
Bakgrund: Nuvarande prodekan vid fakulteten ska sluta. Felix Olin informerar om
processen för val av ny prodekan.
13. Tentastuga och bokbytardagarna
Föredragande: Olivia Möller
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Information om tentastugan den 11 december. Bokbytardagarna VT18 kommer bli av 1416 januari, där Studierådet förväntas hjälpa till. Studierådet kommer ha en domarstation
under recceveckan. Datum för detta kommer vara den 22 januari.
14. Enkätarbetet med FEMJUR
Föredragande: Sanna Lundgren
Sanna Lundgren informerar om enkätarbetet tillsammans med FEMJUR. Det har
diskuterats vilket ämne en enkät ska ha. Studierådet diskuterar ämnet men vill gärna att
processen ska snabbas på så att enkäten kan skickas ut under våren.
15. Studentrepresentanter i arbetsgrupper om ämbetsbeteckningar och
professorssituationen m.m.
Föredragande: Agnes Emborg
Det behövs studentrepresentanter i två arbetsgrupper vid fakulteten, en i arbetsgruppen
för ämbetsbeteckningar och en i arbetsgruppen för professorssituationen m.m.
Mötet lämnar punkten.
16. Uppföljning av rapporten om skriftlig färdighetsträning
Föredragande: Caroline Edwall
Caroline Edwall informerar om hur rapporten om skriftlig färdighetsträning hanterades av
utbildningsutskottet. Studierådet ser en risk i att rapporten inte tas på allvar.
Mötet beslutar:
Att Studierådet ställer sig bakom rapporten i sin helhet och
Att uppdra åt Caroline Edwall och Agnes Emborg att formulera ett mail till
utbildningsutskottet med Studierådets ståndpunkt.
17. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
Studierådet går igenom och uppdaterar bevakningslistan.
18. Övriga ärenden
- Protokollhantering
- Avhopp från Studierådet
19. Mötets avslutande
Caroline Edwall avslutar mötet kl. 19:58.
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Caroline Edwall
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________________________
Felix Olin
Justerare
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