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PROTOKOLL 
STUDIERÅDET DEN 9 SEPTEMBER 2021 

Kallade 
My Darling,    Ordförande Studieutskottet 

Herman Wedel,   Vice ordförande Studieutskottet 

Sergio Ayoub,    Vice ordförande Studieutskottet 

Hilda Johansson,  Ledamot 

Arvid Bertilsson,   Ledamot 

Anna Drogou,    Ledamot 

Johanna Gustavsson,   Ledamot 

Simon Jonsson,   Ledamot 

Jonatan Skagerberg,   Ledamot 

Sofia Stigson,    Ledamot 

Kamila Mazurkiewicz,  Ledamot 

Johan Håård,    Ledamot 

Alva Johansen,   Ordförande Juridiska Föreningen 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 17:45 

 

2. Val av justerare 

Förslag: Sergio Ayoub 

 

Rådet beslutar  

Att välja Sergio Ayoub 

 

3. Val av mötesobservatör 

Förslag: Herman Wedel 

 

Rådet beslutar 

Att välja Herman Wedel 

 

 

4. Adjungeringar 

- 

 

5. Godkännande av kallelseförfarandet 

Kallelse skickades i tid. Dagordning 30 min försenad och med fel titel samt datum. 

 

Rådet beslutar 

Att godkänna kallelseförfarandet 
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6. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll är färdigjusterat och kan läggas till handlingarna 

 

 

7. Fastställande av dagordning 

Förslag: Att lägga till en ny p. 12 rekrytering av studentrepresentant till 

valberedningen 

 

Rådet beslutar 

Att fastställa dagordningen med nämnd ändring 

 

8. Protokollföring av tagna PC-beslut 

Inga beslut per capsulam har tagits 

 

9. Meddelandepunkter 

Ordföranden meddelar 

– Varit på flera möten, bl.a. med fakultetsnämnden. Har inte så mycket att säga 

förutom att allt dragit igång. 

 

Studiebevakaren meddelar 

– Verksamheten har dragit i gång och det har varit en del möten. Jag har exempelvis 

varit på möte med utbildningsutskottet, träffat prefekt och utbildningsledare och 

kursföreståndare, ex. om studentlärarprojektet. 

– Under mötet med utbildningsutskottet berördes bland annat återgång till fysisk 

undervisning och publicering av kursutvärdering i studium. 

– Kontakt med intendenten om campus. 

– Har rekryterat basgruppsmentorer till T1. Projektet har dragit i gång under veckan 

och mentorerna ska ha sin första träff v. 37. 

– Lyst och tillsatt poster i disciplinnämnden. Skulle skett tidigare men då vi inte haft 

möte med studierådet skedde det genom styrelsen. Spännar Mats Eriksson och Sofia 

Andersson valdes. 

 

Vice ordförande meddelar  

- Uppstartsprogrammet dragit i gång. Behövs fler mentorer. 

 

 

10. Val av studentrepresentant i dispensnämnden  

Beslutspunkt 

 

Rådet beslutar  

Att tillsätta Sergio Ayoub som studentrepresentant i dispensnämnden. 
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11. Val av studentrepresentanter till rekryteringsgruppen 

Beslutspunkt 

 

Rådet beslutar att skjuta upp tillsättandet till ett PC-beslut eller nästa möte 

 

 

12. Val av studentrepresentant till valberedningen 

 

Förslag: Arvid Bertilsson 

 

Rådet beslutar 

Att tillsätta Arvid Bertilsson som studentrepresentant till valberedningen 

 

13. Uppstartsprogrammet 

Informationspunkt 

Se ovan under meddelanden.  

Tillägg att det lär bli en kickoff eller avslutningsevenemang med Lindahls 

Krav på att träffa adepten två gånger för att få ett intyg har lagts till (fysiskt eller 

digitalt) 

 

14. Revidering av arbetsordning 

Informationspunkt 

 

Bakgrund: arbetsordningen brukar revideras varje gång ett nytt utskott tillsätts. 

Samtliga närvarande uppdras att läsa igenom arbetsordningen och skicka in eventuella 

ändringsförslag så att dessa kan diskuteras och beslutas om till nästa möte. 

 

Bilaga: Bilaga 1 

 

15. Tillsättande av biblioteksgruppen 

Beslutspunkt 

 

Rådet beslutar 

Att tillsätta My Darling, Simon Jonsson och Herman Wedel till biblioteksgruppen 

 

16. Val av studentrepresentant till arbetsgruppen för lika villkor (ALV) 

Beslutspunkt 

 

Rådet beslutar 

Att välja Sergio Ayoub som studentrepresentant till ALV samt 

 

17. Val av studentrepresentant till stipendienämnden 

Beslutspunkt 
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Rådet beslutar 

Att välja Johan Håård som studentrepresentant till stipendienämnden 

 

 

18. Tillsättande av terminsskyddsombud 

Beslutspunkt 

 

Rådet beslutar 

Att välja Jonatan Skagerberg som terminsskyddsombud för terminskurs 1 

Att välja Johan Håård som terminsskyddsombud för terminskurs 2 

Att välja Kamila Mazurkiewicz som terminsskyddsombud för terminskurs 3 

Att välja Sofia Stigson som terminsskyddsombud för terminskurs 4 

Att välja Herman Wedel som terminsskyddsombud för terminskurs 5 

Att välja Johanna Gustavsson som terminsskyddsombud för terminskurs 6 

Att välja Simon Jonsson som terminsskyddsombud för Lantmäteriprogrammet 

Att avvakta med att välja terminsskyddsombud för Magisterprogrammet 

 

 

19. Corona 

Diskussion 

 

Alva ger en lägesuppdatering. Hon fick en crash-covid report som UU gör med 

regionen. Det som sas var att de sett en stor ökning av testning samt 1177-samtal. 

Samtidigt minskning av antal fall och positiva tester. Antagligen på grund av att 

antalet vanliga förkylningar ökat. Läget ser stabilare ut än tidigare. Lättare 

restriktioner snart talar mot att det går åt rätt håll. Undervisning på plats och 

storföreläsningar som huvudregel på zoom. Har talat med prefekten som har mejlat ut 

till kursföreståndare att lärare också ska ta ansvar för att minimera smittspridning i 

klassrummen. Alva har legat på för att få lättnader i närvarokraven så att studenter inte 

känner att de måste vara på plats för att de har för få tillfällen då de inte får närvara. 

Utgångspunkten är att seminariegrupper där det är mycket smitta flyttas över till 

zoom. Munkens tidigare läsesalar är nu seminariesalar. Mikrovågsugnar på munken 

fortsatt borta. 

 

My fick ett mejl i morse angående närvarokravet på T6. Just nu är det att man ska 

stanna hemma vid symptom samt att man får missa som mest fyra seminarium innan 

man behöver komplettera. Kursledningen har dock vid flertalet tillfällen lyft att de 

kommer vara generösa vid en eventuellt dispensprövning. 

 

Johanna meddelar att T5 löst det bra då man kan få närvaro genom att skicka in 

seminarieuppgifterna om man har positivt testresultat. Som högst får man missa fem 

tillfällen. 
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Rådet lyfter att det finns en överhängande risk att studenter kommer att gå på 

seminarier och dölja sjukdom för att få närvaro. 

 

Alva undrar hur rådet ställer sig till situationen med digital undervisning framöver.  

 

För att undvika att studenter går på seminarium med symptom behövs alternativ till att 

gå på seminarierna fysiskt. Exempelvis att studenter tillåts vara med max 2—5 

tillfällen via zoom på en dator och få närvaro för detta förutsatt att de deltar aktivt. 

 

Kamila påpekar att ”generös dispens” är vagt formulerat och att det är svårt att förstå 

vad som händer om man stannar hemma. 

 

Olika terminer har olika policys på om man får gå till seminariet med symptom men 

negativt testresultat eller inte. 

 

Det lyfts av en av rådets ledamöter att fakulteten behöver allmän policy som kan 

tillämpas på alla terminer. Det ska finnas ok möjligheter att dyka upp på seminarier 

och ta till sig lärandet även om man är sjuk. Det krävs lika möjligheter att ta till sig 

utbildningen. 

 

Den allmänna hållningen som kår är att möjliggöra för studenter med symptom, covid 

eller ej, någon form av alternativ till att tillgodogöra sig undervisningen utan att vara 

på plats på seminarier. 

 

 

20. Frågor att driva under terminen 

Informationspunkt 

My ålägger samtliga närvarande att ta med en eller flera frågor att driva under året att 

diskuteras under nästa möte. 

 

21. Fastställande av mötestider för resterande ämbetsperiod 

Beslutspunkt 

 

Rådet beslutar 

Att i regel ha möte var tredje måndag kl. 17:30 till 19:00 

 

22. Kick-off och utbildning 

Informationspunkt 

Kickoff med hela utskottet samt utbildning planeras ske på onsdag 17:30. 

 

 

23. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning  

My informerar om vad bevakningslistan är och vad den innehåller. 
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24. Sekretessavtal 

Se bilaga 2 

 

My föreslår att sekretessavtal skrivs på vid utbildningstillfället nästa vecka eller vid 

nästa möte 

 

25. Övrigt 

– Studium 

– Information på hemsidan ska uppdateras för att göra den mer relevant, bild på hela 

studierådet samt mejl till och bild på terminsskyddsombud för samtliga terminer. 

 

26. Ordet fritt 

 

 

27. Mötets avslutande  

Mötet avslutades kl. 19:38 


