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PROTOKOLL 
STUDIERÅDET DEN 18 OKTOBER 2021 

Närvarande 
My Darling,    Ordförande Studieutskottet 
Herman Wedel,   Vice ordförande Studieutskottet 
Sergio Ayoub,    Vice ordförande Studieutskottet 
Hilda Johansson,  Ledamot 
Anna Drogou,    Ledamot 
Simon Jonsson,   Ledamot 
Jonatan Skagerberg,   Ledamot 
Sofia Stigson,    Ledamot 
Johan Håård,    Ledamot 
Matilda Schnürer  Ledamot 
Irma Flores   Ledamot 
Emilia Wallin   Ledamot 
Alva Johansen,   Ordförande Juridiska Föreningen 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades 17:36. 

 
2. Val av justerare 

Förslag: Sergio Ayoub. 
 

Rådet beslutar 
Att välja Sergio Ayoub. 

 
3. Val av mötesobservatör 

Förslag: Jonatan Skagerberg. 
 

Rådet beslutar 
Att välja Jonatan Skagerberg till mötesobservatör. 

 
 

4. Adjungeringar 
- 
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5. Godkännande av kallelseförfarandet 
Rådet beslutar 

Att godkänna kallelseförfarandet. 
 

6. Föregående mötesprotokoll 
Förslag: Att lägga de två tidigare mötesprotokollen (mötesprotokoll 2021-09-09 samt 
2021-09-21) till handlingarna. 

 
Rådet beslutar 
Att lägga de två tidigare (mötesprotokoll 2021-09-09 samt 2021-09-21) 
mötesprotokollen till handlingarna. 

 
7. Fastställande av dagordning 

Rådet beslutar 
Att fastställa dagordningen i dess nuvarande form. 

 
 

8. Protokollföring av tagna PC-beslut 
- 
 
 

9. Meddelandepunkter 
My meddelar: 
- My och Alva har varit på möte med JURO föregående vecka. Främst diskuterades 
utredning av betygsystemet samt statistik från en enkät gällande psykisk hälsa. 
 
Alva meddelar: 
- UUFS har haft styrelsemöte där de bland annat diskuterat vilka fokusfrågor de ska ha 
under det verksamhetsår som kommer. 
 
- Alva har även varit på dekandag för att diskutera hållbar utveckling och ranking.  
 
- Möte med Rindis vice ordförande angående arbetet för studiebevakning på juridiskt 
grundår på Gotland. Fram tills den 18e november ska de utreda all nödvändig 
information för att kunna lägga fram ett avtal för rådet att granska. 

 
 
 

Johan meddelar:  
- Har varit på T2-kursråd. Studenter kände sig nöjda. En del lärare har fått kritik. 
Lokalfrågor diskuterades också, bland annat angående mikrovågsugnar. 
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Sofia meddelar:  
- Har varit på T4-kursråd. Mycket diskussion kring föreläsningar. Studenter på T4 vill 
gärna ha möjlighet att vara med digitalt. Dessutom vill studenterna gärna ha 
föreläsningarna upplagda hela terminen i stället för i 24 timmar, vilket 
kursföreståndarna inte anser vara möjligt då föreläsningarna i så fall måste textas. 
Detta på grund av ett beslut från högre upp gällande samtliga universitet i Sverige. 
 
Jonatan meddelar:  
- Har varit på T1-kursråd. Främst diskussioner kring varierande kvalitet i 
undervisningen från lärare till lärare, samt huruvida föreläsningar borde läggas upp 
online (ev. som ljudfiler) vilket en del studenter vill se. 
  
Sergio meddelar:  
ALV har fått en verksamhetsplan. För studenter kan det vara intressant att titta närmre 
på hur många från juridiskt grundår som går vidare på programmet och vilka faktorer 
som påverkar detta. Statistik ska sammanställas. 
 
Alva tillägger: 
Alva har med ordförande för Uppsalaekonomerna och ordförande Uppsala studentkår 
har skrivit en remiss på en lokalförsörjningsplan för humaniora och 
samhällsvetenskap. 

 
  

10. Marknadsföring 
Informationspunkt 
Föredragande: Alva 
JF:s informationskanaler (främst instagram) har blivit väldigt mycket bättre. 
Studieutskottet syns dock inte i tillräcklig utsträckning. Fråga till rådet om förslag på 
hur studieutskottet ska kunna marknadsföras. 
 
Rådets lyfter att marknadsföringen av utskottet bör kombineras med enkäten som 
kommer ut i veckan. Marknadsföringen ska genom att några representanter från rådet 
står på campus och delar ut ex. kaffe och bullar, eventuellt mot utbyte för att studenter 
svarar på enkäten. Jonatan, Anna, Johan och Matilda kommer att hantera projektet. 

 
 

11. Fokusfrågor för studierådet 
Informationspunkt 
Föredraganden: My och Alva 
 
Under tidigare möten diskuterades vilka frågor som rådet vill driva under det 
kommande året. Frågor som har tagits upp är utökad närvaro på 
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lantmäteriprogrammet, ökad budget till fakulteten och attityden avseende plugg- och 
betygshets. Frågorna måste konkretiseras och planer för att jobba med dessa behöver 
upprättas. 
 
Rådet anser att ett dokument bör upprättas till nästa möte för vilka fokusfrågor som 
rådet ska bedriva, hur dessa ska drivas samt av vilka ledamöter. Konkretare beslut 
kommer att kunna tas vid nästa möte när tydligare planer formulerats. 
 

 
12. Enkätundersökning avseende utbildningen “efter” pandemin 

Informationspunkt/beslutspunkt 
Föredragande: Enkätgruppen 
 
Föregående mötet bestämde rådet att en enkät ska upprättas angående utbildningen 
efter pandemin, och en arbetsgrupp (enkätgruppen) upprättades. I fredags 
sammanställdes vilka frågor enkätgruppen såg som viktiga att ta med i enkäten. I 
lördags upprättades ett utkast till enkät. 
 
Rådet diskuterar hur vissa frågor bör formuleras, hur svarsalternativ ska utformas. 
Enkätgruppen åläggs att se över enkäten ytterligare. Förslag till enkät ska sedan 
beslutas om per capsulam. 
 

13. Reviderad arbetsordning 
Beslutspunkt 
Bilaga 1 

 
Förslag: att godta bifogad arbetsordning med förändring under punkt 12.1 gällande att 
förslag till dagordning ska inkomma senast 72 timmar före möte, jämfört med 
nuvarande 48 timmar, samt att Alva ska vidta mindre formaliaförändringar. 
 
Rådet beslutar  

Att godta bifogad arbetsordning med nämnda ändringar. 
 

14. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning 
- Uppstartsprogrammet: ska diskutera med Lindahls angående möjligheter för kickoff. 
 
- Studieplatser: Ca 60 ska tas bort från JB, samt 20 läggs till i källaren. Mikrovågsugnar är 
nu tillbaka, dock inte samtliga på GT och några är ur funktion. 
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- Studentlärare T1 och T5: Fungerar fortsatt bra på T1. Tyvärr har arbetet med 
studentlärarna på T5 inte kunnat genomföras ännu, men förhoppningen är att arbetet ska 
påbörjas senare under terminen. 
 
- Verksamhetsplan 2022 – bra underlag för diskussionen kring den från föregående möten 
med rådet. 
 
- Enkät: ska slutjusteras och beslut per capsulam ska tas innan den publiceras. 
 
- Marknadsföring och fokusfrågor läggs till under ”alla”. 

 
15. Övrigt 
- Återstående skyddsombud ska fotograferas. 
 
- Alva har pratat med T6 kursledning, som undrar om rådet ser något hinder mot att besluta 
om att det inte ska krävas tryckta kompendier på tentamen i januari. Rådets åsikt är att 
studenter ska ha möjlighet att välja att köpa och ta med kompendier eller att skriva ut dem 
själva, samt att beslutet ska tas nu under terminen. 
 
- Alva meddelar att prodekan och prefekt kommer att bytas ut, och lämpliga kandidater ska 
diskuteras av rådet. Detta kan dock inte göras idag på grund av bristfälligt underlag. 

 
16. Ordet fritt 
 
 
17. Mötets avslutande  
Mötet avslutades 19:12. 


