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PROTOKOLL 
STUDIERÅDET DEN 8 NOVEMBER 2021 

Närvarande 
Herman Wedel,   Vice ordförande Studieutskottet 
Sergio Ayoub,    Vice ordförande Studieutskottet 
Hilda Johansson,  Ledamot 
Arvid Bertilsson,   Ledamot 
Anna Drogou,    Ledamot 
Jonatan Skagerberg,   Ledamot 
Sofia Stigson,    Ledamot 
Kamila Mazurkiewicz,  Ledamot 
Johan Håård,    Ledamot 
Matilda Schnürer  Ledamot 
Irma Flores   Ledamot 
Emilia Wallin   Ledamot 
Alva Johansen,   Ordförande Juridiska Föreningen 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades kl. 17:33. 

 
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 
- 
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5. Godkännande av kallelseförfarandet 
Rådet beslutar 

Att godkänna kallelseförfarandet. 
 

6. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll (2021-11-08) är färdigjusterat och kan läggas till 
handlingarna. 
 
Rådet beslutar 

Att lägga föregående mötesprotokoll (2021-11-08) till handlingarna. 
 

7. Fastställande av dagordning 
Rådet beslutar 

Att fastställa dagordningen i dess nuvarande form. 
 

8. Protokollföring av tagna PC-beslut 
Inga beslut per capsulam har tagits. 

 
9. Meddelandepunkter 

Alva meddelar:  
- Varit på möte med studierektor. Allmän diskussion om de frågor som tagits upp i 

studierådet, och vad som ska tas upp i nästa möte med utbildningsutskottet. 
Poängsystemet på studium som tillåter studenter att jämföra sin poäng med 
genomsnittet på terminen ska utredas närmre. Riktlinjerna för kursvärderingarna 
ska även förändras på så sätt att kursföreståndare ska kommunicera vilka 
förändringar som skett eller inte skett inför varje termin. 

- Fakultetsnämnden har antagit sin verksamhetsplan för 2022. De åsikter som rådet 
framfört om verksamhetsplanen har beaktats. 

- Varit på internat med UUFS på Gotland. Intyg för utlandsstudier och 
poängsystemet för detta diskuterades. Det bör utredas om poäng ska ges för 
avslutade eller pågående uppdrag. 

- Varit på samverkansmöte med gruppen för studenters fysiska och psykiska hälsa. 
Pratade om hur vi bättre kan arbeta med studenthälsan, för att studenter ska veta 
vilka studenthälsan är och hur de kan söka hjälp. 

 
Alva och Sergio meddelar  
- Varit på årsmöte med JURO i Stockholm. Utredning av betygssystemet har 

påbörjats. Gällande rapporten om stress och psykisk ohälsa sker fortsatt 
sammanställning av den data som erhållits. 
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Herman och Sergio meddelar: 
- Arbetet med Uppstartsprogrammet fortsätter, och två avslutningskvällar på 

Lindahls kontor blir av nästa vecka. 
 

Sergio meddelar:  
- Diskrimineringsombudsmannen ska granska UU, vilket medfört en mycket hög 

arbetsbelastning för arbetsgruppen för lika villkor. 
 

Jonatan meddelar:  
- Varit på T1-kursråd. Vanliga frågor om läshänvisningar och arbetsbelastning. I 

övrigt övervägande positiva synpunkter från studenter. 
 

Herman meddelar:  
- Varit på T5-kursråd. Bland annat framfördes kritik mot två lärare i associationsrätt. 

Uppföljning ska ske med kursföreståndaren vid kommande slutkursråd. 
 

Arvid meddelar 
- Status i valberedningsarbetet. 
 

10. Ändringar i åsiktsprogrammet rörande lantmäteriprogrammet 
Föredragande: Arbetsgruppen för revidering av åsiktsprogrammet 
Arbetsgruppen har omarbetat det underlag som kommit fram på tidigare möte med 
lantmäteristudenter till att-satser som kan läggas in i programmet. Arbetet kräver 
ytterligare jobb och fler möten, och arbetsgruppen beräknar att det blir klart till 
aprilstämman. 

 
11. Avtal med Rindi 

Föredragande: Alva 
I samband med internatet på Gotland fick Alva och vice ordförande för Rindi presentera 
JF Uppsala för de studenter som läser juridiskt grundår på Gotland. Rindi har skapat en 
enkät för att klarlägga vilken bild studenterna har av JF. Slutsatsen av denna är att 
studenterna inte vet mycket om JF eller vad föreningen gör. Alva har även haft ett möte 
med kursföreståndaren på Gotland, som tycker att det skulle underlätta om JF bedriver 
studiebevakning.  
 
Under decemberstämman den 12:e december kommer ett utkast på proposition till avtal 
om studiebevakning på Gotland läggas fram. Målet är att kunna ta fram ett avtal som 
kan skrivas under inför vårterminen. 
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12. Riktlinjer för kursråd 
Föredragande: Alva 
JF och juridiska fakulteten har varsitt dokument med riktlinjer för kursråd. Alva har 
arbetat för att kunna ta fram utvecklade riktlinjer, vilket behövs för ökad tydlighet 
angående kursrådens syfte, relationen mellan JF och fakulteten samt hur fakulteten ska 
arbeta med det som framförs på kursråd. 

 
Under diskussionen lyfts att det nya dokumentet bör innehålla tydligare riktlinjer 
angående förmötena som skapar incitament för kursrådsrepresentanter att delta på 
dessa. Det är även viktigt att kursrådsprotokoll offentliggörs och är lättillgängliga för 
samtliga studenter på programmet. 
 
Ett problem som lyfts är att kursrapporter inte publiceras som ett resultat av övergången 
från studentportalen till studium. 

 
Alva ska skriva ett utkast för rådet att gemensamt ta fram riktlinjer utifrån. 
 

 
13. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning  

Alla 
Marknadsföring av enkät – 309 svar har kommit in för närvarande, men antalet har 
avtagit. Av antalet svar är lägst antal från termin 2, endast 6% av det totala antalet. För 
att samla fler svar ska kontakt tas med kursföreståndare på termin 2 för att informera 
om enkäten på studium. Enkätgruppen ska även fråga om ett till inlägg från PR. 
Målsättningen är att få svar från 50 personer per termin. Torsdag den 9e december sätts 
som sista datum för att samla in svar. 
 
Fokusfrågor för studierådet – studierådet har diskuterat fokusfrågorna på en workshop 
vid. Arbetet pågår. 
 
Corona – rådet kommer att utgå från enkätsvar när de är sammanställda. Oklart hur det 
blir med tentor och coronapass, behövs information. 
 
Ordförande 
Arbetsgrupp avseende utredande av betygssystemet – se meddelandepunkter 
 
Tillsättande av alla studentrepresentantsposter – klart 
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Vice ordförande  
Uppstartsprogrammet – Se meddelandepunkter  
 
Studiebevakare  
Lokalfrågor - studieplatser på JB, mikrovågsugnar – mikrovågsugnarna på Gamla 
Torget 6 är för få och det finns rum för fler. De synpunkter som intendenturen har fört 
fram stämmer inte överens med studenters. I övrigt är det lunchrummet på Munken ofta 
överfullt på grund av att många studenter väljer att ha basgruppsmöten där. 
 
Stress och psykisk hälsa – arbetet påbörjat. Implementering i verksamhetsplanen som 
fakultetsnämnden antagit. På gång men det går trögt. Feedbackfrågan – pågående. 
 
Studentlärare T1 och T5 – Alva var tvungen att ta ett exekutivt beslut om att ställa in på 
termin 5 på grund av bristfällig kontakt med kursledningen. Arbetet kommer att 
återupptas inför våren, eventuellt internt i rådet. På termin ett går arbetet fortsatt bra. 
 
Riktlinjer kursråd och publicering av kursrådsprotokoll och kursutvärderingar: 
påbörjat, se ovan. 
 
Arbetsgrupp enkät: gruppen sätter som mål att sammanställa enkäten innan den 25e 
januari. Sammanställningen avser dels ren statistik, dels skriftliga slutsatser av svaren.  

 
14. Övrigt 

Kamila: har varit på möte med rekryteringsgruppen angående rekrytering av 
universitetslektor i familjerätt. Det står mellan två kandidater som ska intervjuas i 
veckan. Kamila frågar om rådet föredrar att rekrytera en lektor som har mer 
universitetstimmar och pedagogisk skicklighet, eller en lektor som är mer 
specialiserad i ett visst ämne inom familjerätten. Rådet anser att pedagogisk 
skicklighet är viktigare. 
 
Jonatan: FEMJUR Uppsala har lagt upp enkät om ryktesspridning och otrygghet. Alva 
har skrivit till deras ordförande och frågat om hur de ställer sig till att arbeta tillsammans 
efter att enkäten sammanställts. Det är bra om rådet visar framfötterna och är delaktiga 
i arbetet. Punkten skrivs in i bevakningslistan. 
 
Herman: bilder på terminsskyddsombuden ska inom kort läggas upp på hemsidan. Fyra 
ledamöter av studierådet har även intervjuats för nästa nummer av Press Judicata. 
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Alva: information om enkäten ska läggas upp på studium. Meddelanden om 
terminsskyddsombuden har även gått ut på studium.  
 
Alva undrar även om rådet anser att utskrivna tentafrågor borde finnas tillgängliga vid 
fysisk tentamen. Rådet är positivt till att tillgängliggöra utskrivna tentafrågor för att 
studenter ska ha möjligheten att använda utskrivna frågor, i stället för att läsa frågan på 
en datorskärm. 

 
15. Ordet fritt 
 
16. Mötets avslutande  

Mötet avslutades 18:51. 


