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PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 22 MARS 2018

Kallade
Caroline Edwall
Olivia Möller
Alexandra Eriksson
Andreas Skjöldebrand
Anna Liliebäck
Anna Nilsson
Arvid Bertilsson
Jennifer Andersson
Sanna Lundgren

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot (punkt 1–9)

FRÅNVARANDE
Ebba Hamrin
Ibrahim Ibrahim
Jakob Hambert
Michaela Larsson
Sophia Södergård
Agnes Emborg

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studiebevakare

1. Mötets öppnande
Caroline Edwall förklarar mötet öppnat 17:36.
2. Val av justerare
Förslag: Arvid Bertilsson
Studierådet beslutar:
Att välja Arvid Bertilsson till justerare.
3. Val av mötesobservatör
Förslag: Anna Nilsson
Studierådet beslutar:
Att välja Anna Nilsson 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 godkänna kallelseförfarandet.
7. Meddelanderapporter
Caroline Edwall meddelar:
Jag har sedan senaste styrelsemötet fokuserat mycket på eventet "Juristprogrammet
& #medvilkenrätt - Samtal om arbetsmiljö" som kommer ske den 16 april kl 17.30.
Jag har även tillsammans med Agnes och skyddsombuden tagit fram riktlinjer för
kursråden. Förra måndagen var jag även på möte med fakultetsnämnden. Vi
diskuterade bland annat riktlinjer från likavillkorsgruppen med fler aktiva åtgärder
som efterfrågats från studenthåll, vilket var väldigt positivt. Jag och tre andra från
studierådet hade även möjlighet att delta på ett lunchseminarium om pedagogik på
Harvard Law School, vilket var extremt intressant.
Caroline läser upp Agnes Emborgs meddelande:
Sedan förra mötet har jag framförallt arbetat med riktlinjerna för kursråden som ska
beslutas om idag. Jag har även varit med på fakultetens utbildnings- och
forskningsdag samt varit med på en väldigt intressant lunch på institutionen om
pedagogiken på Harvard Law School.
Olivia Möller meddelar:
Jag har varit på fakultetens utbildnings- och forskningsdag med fokus på arbetsmiljö.
Utöver det arbetar vi i Studieförbättrande gruppen med några evenemang i april. PMstuga kommer vara 10/4. Sedan börjar omröstningen av årets lärare 11/4 med att vi
står på munken en dag och från då kommer det vara möjligt att rösta i två veckor.
Preliminärt kommer det också hållas en stressföreläsning 25/4.
8. Protokollföring av tagna PC-beslut
9. Stressenkät (diskussion)
Föredragande: Sanna Lundgren och Anna Nilsson
Bakgrund: Diskussion och feedback på ett första utkast till stressenkäten studierådet
gör i samarbete med FEMJUR (se bilaga 1).
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Studierådet diskuterar enkäten och skickar med synpunkter till arbetsgruppen som
kommer arbeta vidare med den. Tanken är att ett färdigt utkast ska finnas färdigt tills
nästa möte.
10. Uppföljning av utbildningsdagen (diskussion)
Föredragande: Olivia Möller
Diskussion om utbildnings- och forskningsdagen: Dagen levde inte riktigt upp till
förväntningarna hos Studierådet. Det var bland annat för mycket fokus på
diskrimineringslagen. De diskussionsbaserade uppgifterna var det som studenterna
uppskattade mest. Studierådet diskuterar bland annat den varierande kunskapen hos
lärarna om hur situationer under seminarium kan eller ska hanteras. Studierådet vill
följa upp vad som kommer göras efter utbildningsdagen.
Studierådet beslutar:
Att uppdra åt Anna Liliebäck och Olivia Möller att återkoppla till
fakultetsledningen om utbildningsdagen.
11. Framåtblick – Studierådets utveckling (information/beslut)
Föredragande: Caroline Edwall
Bakgrund: Diskussion kring eventuella ändringar i Studierådets verksamhet. Förslag
på namnbyte, då Studierådet i nuläget både omfattar hela utskottet (båda gruppen som
sysslar med studiebevakning och studieförbättring) och samtidigt delen som fokuserar
på studiebevakning. Det skapar förvirring när namnet används både som namnet på
utskottet som helhet och som en undergrupp i Studierådet. Vi bör även diskutera
marknadsföring i form av facebook-event om att söka till Studierådet, uppdatering om
marknadsföringsplan utanför föreläsningar, samt tillsammans med JF på munken.
Studierådet diskuterar marknadsföringen. Arvid ska starta ett event om att ansöka till
Studierådet. Olivia samt ledamöter från Studieförbättrande gruppen kommer att stå på
munken tillsammans med JF. Studierådet är positiva till att ändra namn på utskottet.
Olivia ska tillsammans med de ledamöter som är intresserade se efter möjliga tider att
stå utanför föreläsningssalar.
Studierådet beslutar:
Att uppdra åt Caroline Edwall att skriva en proposition om namnändring till
stämman.
12. Utbytesstudenter och samarbete med ELSA (information/beslut)
Föredragande: Caroline Edwall
Bakgrund: ELSAs International Buddy Program (IBP), vill gärna samarbeta med JF
under hösten. Tidigare har ELSA fått hjälp av Uppsala Studentkår med
marknadsföring av sin verksamhet, vilket vi nu kan ta över. ELSA vill främst ha hjälp
med att marknadsföra sitt program och vi kan då i utbyte få träffa utbytesstudenterna,
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se till att de känner till Studierådets verksamhet och att de kan vända sig till
Studierådet vid problem, eftersom vi är deras studentkår. Under våren ska IBPgruppen och Studierådet arbeta fram förutsättningarna för detta samarbete samt
förbereda allt inför hösten. Vi behöver därför utse en person från Studierådet som kan
sköta denna kontakt med IBP-gruppen.
Studierådet beslutar:
Att uppdra åt Andreas Skjöldebrand att kontakta ELSA och utarbeta
förutsättningar för samarbetet.
13. Diplomeringsmiddagen (information/beslut)
Föredragande: Caroline Edwall
Bakgrund: Enligt JFs representationspolicy ska ordförande för Studierådet och
studiebevakaren delta på diplomeringsmiddagen varje termin. Under våren
sammanfaller diplomeringsmiddagen och JURO-mötet i Lund, vilket gör att varken
Caroline eller Agnes kan representera JF på middagen. Vi har fått i uppdrag av
styrelsen att utse två representanter från Studierådet som kan representera JF istället.
Studierådet beslutar:
Att Olivia Möller och
diplomeringsmiddagen.

Arvid

Bertilsson

representerar

JF

på

14. PM-stuga (information/diskussion)
Föredragande: Olivia Möller
Bakgrund: Preliminära datumet för PM-stugan är flyttat till 10/4. Första timmen
kommer Torbjörn Ingvarsson att ha en PM-föreläsning. Andra timmen är under
planering. Tankar finns om att låta Studierådet presentera sig som vanligt. Som
alternativ eller tillskott till de vanliga PM-tipsen har vi diskuterat möjligheten för
studenter att maila in frågor innan och få dem besvarade på plats (inte ämnesbaserade
frågor utan hur vi som studenter gör under PM-processen). Efter det kommer det
beredas tillfälle att stanna för att kolla på referens-PM och diskutera i mindre grupper.
Punkten på mötet är till för att diskutera upplägget i Studierådet och få fler inputs.
Studierådet tycker om förslaget med frågor och föreslår att utveckla systemet till att
skriva in frågor på plats. Diskussion om att ändra namnet till PM-kväll. Olivia tar med
sig synpunkterna till Studieförbättrande gruppen.
15. Ändring av datum för Studierådsmöte 5 april (beslut)
Föredragande: Olivia Möller
Bakgrund: Nästa möte är satt 5 april men Ihre är uppbokat då. Vidare så ligger
påskveckan mellan mötena vilket gör att det kanske inte kommer ha hänt så mycket.
Förslag om att flytta mötet till 12 april.
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Studierådet beslutar:
Att flytta mötet till 12 april.
16. Tenta/PM-stugor för fler terminer (diskussion)
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Bakgrund: Under mitterminsråd för T3 denna termin lyftes ett önskemål om tenta/PM
stugor för fler terminer än T1 då det under många terminer råder stor osäkerhet bland
studenterna rörande PM skrivande. Främst kanske T3 och T5.
Diskussion kring vad Studierådet kan göra. Det finns en risk med att Studierådet tar
över institutionens arbete. Samtidigt kanske det går att ordna ett event av enklare form
med lokalbokning och fika. En pluggdag/kväll där studenter kan få utbyte av varandra,
korrekturläsa, ge inputs m.m. Caroline Edwall kommer se vad institutionen har för
synpunkter på sådant event och samarbete mellan studenter.
17. Tentamen innan jul (diskussion)
Föredragande Andreas Skjöldebrand
Bakgrund: Många studenter avskyr terminstentamen i januari. Det upplevs bland annat
att det uppstår en ”dipp” i studiemotivation efter tentamen vilken påverkar starten på
nästkommande termin. Under samma kursråd som punkten ovan lyftes därför frågan
till kursföreståndaren vad studenter kan göra för att påverka denna tentamen.
Kursföreståndaren hänvisade dem till JF. Varför jag nu tänkte lyfta frågan i detta
forum.
Diskussion kring anledningar varför tentan ligger efter jul. Beror det på CSN, beror
det på risken att det blir svårt schemamässigt osv? Studierådet kommer fram till att se
över vilka hinder det finns för att flytta tentan och att efter det följa upp om det är
något som ska drivas vidare.
18. Kursråden (beslut)
Föredragande Caroline Edwall
Bakgrund: Skyddsombuden har tillsammans med studiebevakaren och ordförande för
Studierådet tagit fram förslag till riktlinjer för kursråden. Dessa ska nu godkännas av
hela studierådet för att sedan kunna lämnas över till Studierektor så snart som möjligt.
Se bilaga 2. Se även bilaga 3 om skyddsombudens roll och uppgifter.
Studierådet diskuterar vissa språkliga ändringar.
Studierådet beslutar:
Att godkänna riktlinjerna med redaktionella ändringar.
Att uppdra åt studiebevakare och ordförande att vid behov eventuella
ytterligare redaktionella ändringar.
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19. Val av suppleant till gruppen för lika villkor (beslut)
Föredragande: Caroline Edwall
Bakgrund: Vi saknar en suppleant till arbetsgruppen för lika villkor på fakultetsnivå.
Om det finns intresse kan vi därför välja en suppleant som sitter terminen ut.
Studierådet beslutar:
Att välja Jennifer Andersson till suppleant till arbetsgruppen för lika villkor.
20. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
Studierådet gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.
21. Övriga ärenden
- PM-podd (AS)
22. Mötets avslutande
Caroline Edwall förklarar mötet avslutat 19:49

__________________________
Caroline Edwall
Ordförande Studierådet
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