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PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 15 F EBRUARI 2018

Närvarande
Olivia Möller
Alexandra Eriksson
Andreas Skjöldebrand
Anna Liliebäck
Anna Nilsson
Arvid Bertilsson
Ibrahim Ibrahim
Jakob Hambert
Sanna Lundgren
Sophia Södergård
Agnes Emborg

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studiebevakare

Frånvarande
Caroline Edwall
Ebba Hamrin
Jennifer Andersson
Michaela Larsson

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

1. Mötets öppnande
Agnes Emborg förklarar mötet öppnat 17:07.
2. Val av justerare
Förslag: Sanna Lundgren
Studierådet beslutar:
Att välja Sanna Lundgren till justerare.
3. Val av mötesobservatör
Förslag: Sophia Södergård
Studierådet beslutar:
Att välja Sophia Södergård till mötesobservatör
4. Adjungeringar
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5. Godkännande av kallelse
Kallelsen kom ut 7 dagar innan mötet, i enlighet med arbetsordningen.
Studierådet beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet.
6. Fastställande av dagordning
Studierådet beslutar:
Att fastställa dagordningen.
7. Meddelanderapporter
Olivia Möller meddelar:
Jag har varit på möte med FEMJUR tillsammans med Caroline. Även närvarat vid
stämman där Studierådet fick en ny ledamot. Jag har också påbörjat terminens arbete
med Studieförbättrande gruppen. De kommer anordna PM-stuga, Tentastuga och en
stressföreläsning denna termin samt tar tacksamt emot förslag på att utveckla
verksamheten.
Agnes Emborg meddelar:
Jag har fortsatt fört diskussioner om fördjupningskurserna och arbetet går bra. Just nu
behandlas frågan hur fördjupningskurserna ska erbjudas, om det ska gå via antagning.se
eller hanteras av universitetet. Universitetets ekonomi har gått dåligt vilket kan komma
att påverka utbildningen och möjligheten till att få igenom förändringar. Terminskurs 3
resultat har kommit och det har varit ovanligt många underkända, jag arbetar vidare med
det.
8. Protokollföring av tagna PC-beslut
9. Ny ledamot
10. Val av studeranderepresentant i valberedningen
Föredragande: Olivia Möller
Bakgrund: Juridiska fakultetens valberedning bereder och föreslår kandidater för olika
poster som väljas i andra organ inom juridiska fakulteten. Ordförande är Mikael Möller.
Studierådet behöver nu tillsätta en ny studentrepresentant i valberedningen.
Studierådet beslutar:
Att välja Arvid Bertilsson till studeranderepresentant i valberedningen med
tillträde i samråd med Felix Olin.
11. Val av ledamot med ansvar för jämlikhets- och mångfaldsfrågor
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Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Föregående möte kom vi fram till att internt utse en ledamot med särskilt
ansvar för jämlikhet och mångfaldsfrågor gentemot fakulteten. Det hade varit att föredra
om personen var vår representant i Studentsamverkan för lika villkor (central) och
representant i gruppen för lika villkor (fakulteten).
Studierådet beslutar:
Att välja Sophia Södergård till ledamot med ansvar för jämlikhets- och
mångfaldsfrågor
Studierådet beslutar:
Att välja Sophia Södergård till ny representant i Studentsamverkan för lika
villkor.
12. Kvalitetsdrivet
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Information om möjlighet att åka på Kvalitetsdrivet, en endagskonferens
som kommer handla om breddad rekrytering och breddat deltagande utifrån nationella
minoriteter, social bakgrund, kön och etnicitet korsat med betydelsen av vägledning,
jämställdhetsarbete och #metoo. Ämnena kommer behandlas utifrån svenskt och
internationellt perspektiv med hjälp av föreläsare från svenska och utländska lärosäten,
myndigheter, organisationer och nätverk. Konferensen kommer äga rum i Stockholm
den 18 april.
Agnes uppmuntrar ledamöterna att höra av sig till henne ifall de är intresserade så kan
hon hjälpa dem med att skriva ihop en ansökan.
13. Utbildningsdagen
Föredragande: Agnes Emborg
Vi har blivit inbjudna till fakultetens teamadag om bemötande i och utanför arbetsrum
och seminarierum - i kölvattnet av #metoo och #medvilkenrätt. Anmälan sker genom
att mejla Caroline Edwall. Vi kommer även låta begränsat antal studenter utanför
studierådet delta under utbildningsdagen.
14. Uppföljning av program för lika villkor vid Uppsala Universitet
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund. Universitetet ska följa upp programmet för lika villkor. Kårerna har fått i
uppdrag att inom resp. verksamhet fundera över uppföljningen. Vi ska inkomma med
material till Kårsamverkan senast 28 februari.
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Diskussion kring hur vi ska få in information under kort varsel, exempelvis fråga
personer i terminerna om de fått information om tillgänglighet. Studierådet funderar
över punkterna i programmet och skickar inputs till Agnes.
Studierådet beslutar:
Att uppdra åt Agnes Emborg att upprätta ett utkast till utvärdering av
programmet för lika villkor.
15. Projekt under våren 2018
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Diskussion om vilka frågor vi vill fokusera på under våren
Studierådet diskuterar om de pågående projekten just nu. Studierådet är i slutfasen i
arbetet med fördjupningskurserna och skriftlig färdighetsträning. Muntlig
färdighetsträning har påbörjats tillsammans med Eric Bylander och det är något
Studierådet vill fortsätta med. Studierådet vill också synas mer, stå utanför
föreläsningssalar och liknande. Studierådet kommer skapa ett internt dokument för att
komma på idéer för projekt under våren som ledamöterna ska fylla i innan nästa möte.
Punkten tas upp på nästa möte med Studierådet.
16. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
Studierådet går igenom och uppdaterar bevakningslistan.
17. Övriga ärenden
- Kick off, 1 mars
- Möte 23/1
18. Mötets avslutande
Agnes Emborg förklarar mötet avslutat 17:59.
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