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PROTOKOLL 
STUDIERÅDET DEN 7 FEBRUARI 2022 

Närvarande 
My Darling,    Ordförande Studieutskottet 
Herman Wedel,   Vice ordförande Studieutskottet 
Sergio Ayoub,    Vice ordförande Studieutskottet 
Arvid Bertilsson,   Ledamot 
Simon Jonsson,   Ledamot 
Jonatan Skagerberg,   Ledamot 
Sofia Stigson,    Ledamot 
Kamila Mazurkiewicz,  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: Jonatan Skagerberg 
 
Rådet beslutar 
 Att välja Jonathan Skagerberg till justerare.  
 

3. Val av mötesobservatör 
Förslag: Simon Jonsson 
 
Rådet beslutar 
 Att välja Simon Jonsson till mötesobservatör.  
 
 

4. Adjungeringar 
- 
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5. Godkännande av kallelseförfarandet 
Kallelse utgick per 2022-01-31 i enlighet med föreskriven tidpunkt i arbetsordningen. 
 
Rådet beslutar 
 Att godkänna kallelseförfarandet.  
 

6. Föregående mötesprotokoll 
Förslag: Att lägga det tidigare mötesprotokollet (2022-01-17) till handlingarna. 
 
Rådet beslutar 
 Att lägga föregående mötesprotokoll (2022-01-17) till handlingarna.  
 

7. Fastställande av dagordning 
Rådet beslutar 
 Att fastställa dagordningen i dess nuvarande form.  
 

8. Protokollföring av tagna PC-beslut 
Rådet har genom två tagna PC-beslut beslutat om att tillsätta personer till olika arbetsgrupper 
samt tillsätta Irma Flores till skyddsombud för T6.   
 

9. Meddelandepunkter 
My meddelar: 
My och Alva har föredragit enkäten om den framtida utbildningen för fakultetsnämnden. 
Arbetsgruppen satsar på att få klart den till nästa vecka. Nästa steg är att ta upp det på 
utbildningsutskottet. My har haft vidare möte med JURO angående betygssystemet.  
 
Alva meddelar:  
- Det finns en programsida på Studium och där publiceras kursrapporterna och protokoll från 
många terminers kursråd.  
- Det var 239 som skrev omtenta vid extratillfället.  
- Alva har varit på utbildningsmöte och fakultetsmöte. På utbildningsutskottsmötet har de 
beslutat om revidering beträffande betyg (exempelvis betygsvariation). Diskuterades även om 
tillåtet material vid tenta.  
 
Herman meddelar: 
Ett problem med antalet adepter. Just nu är det 60 adepter och 110 mentorer och sista 
anmälningsdagen är övermorgon (9 februari 2022).  
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10. Återrapportering från arbetsgrupperna för studierådets fokusfrågor 

Informationspunkt  
 
Arbetsgruppen för enkäten: 
Hade möte i torsdags och då tittade de på vad som kvarstod till dess färdigställande. De har 
absolut deadline 20 februari 2022. Ska därefter upp till utbildningsutskottet 28 februari 2022. 
 
Utbildningen framöver: 
Haft ett möte där de har diskuterat kommande tid. Har formulerat fyra att-satser för rådet att 
titta på och besluta om framöver. Att-satserna är en produkt som de har på deras möten och 
utgör olika saker som Studierådet kan tänkas verka för. I detta skede är det bara ett förslag.  

De frågor som nämns där finns bland annat i åsiktsprogrammet och är även sådana som 
rådet tidigare pratat om. Rådet är positiv till att arbetsgruppen åtar sig uppdraget att 
skriva skrivelser för rådet att beakta och besluta om. 

 
Närvaro på Lantmäteriet: 
Har möte på torsdag, återkommer till nästa studierådsmöte. 
 
Arbetsgrupp för arbetsmiljö- och resursfrågor: 
Haft inledande möte om olika saker, bland annat om digital PM-inlämningar, utreda 
kostnaderna för kompendier och fler lärarledda timmar. Arbetsgruppen för arbetsmiljö slås ihop 
med biblioteksgruppen som består av exakt samma arbetsgrupp. 
 

11. Utökat samarbete med studieförbättrandegruppen 
Informations- och diskussionspunkt 
Föredragande: My 

 
My föredrar om studieförbättrandegruppen (SFG) som är en del av studieutskottet. Nelly, 
sammankallade för SFG, har uttryckt ett önskemål om ett utökat samarbete, bland annat inom 
rådets arbetsgrupper och närvaro på SFG:s evenemang. Nelly ser gärna att hon å SFG:s vägnar 
kan höra av sig till rådet för att bolla idéer eller vid hjälp. My ser möjligheter att olika 
arbetsgrupper i rådet kan samarbeta med SFG på ett eller annat sätt.  
 
Ett förslag är att SFG har en ståendepunkt i rådets dagordning så rådet informeras i tid över 
framtida planer under meddelandepunkter alternativt att Nelly blir adjungerad.  
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12. Nya riktlinjer för kursråd 

Diskussionspunkt 
Föredragande: Alva 
Bilaga: Utkast riktlinjer 2022 
 

Alva föredrar om bilagan. Det är en fråga som drivits tidigare. Bilagan är ett utkast för att 
komma vidare med arbetet, och rådet har tagit upp detta tidigare som Alva har beaktat och tagit 
in i utkastet. Det som är tillagt är om objektiviteten på Lantmäteriprogrammet, att det ska handla 
mer om bara juristprogrammet. Men även återrapportering av protokoll samt publicering på 
JF:s hemsida av protokoll från kursråd. Beträffande sekretess är en möjlighet att upprätta två 
protokoll, ett allmänt som hamnar på JF:s hemsida, och ett mer detaljerat som lämnas på 
expeditionen. Beträffande förmöten är det amanuensen som kallar till förmöten, det sker ingen 
kontakt mellan amanuensen och skyddsombud något som borde göras. Det bör vara 
skyddsombudet som kallar till förmötet och bestämmer dagen till förmötet, men att amanuensen 
hjälper till att skicka ut kallelse till förmötet till kursrådsrepresentanterna och att det bör ske en 
kontakt mellan amanuensen och skyddsombud vid bestämmande av dag för kursrådet.  
 
Jonatan har en fråga om Lantmäteriprogrammet och uttrycket ”ambitionen […]” i utskottet. 
Tanken med uttrycket är att Lantmäteriprogrammet ska ha kursråd i ungefär likadan omfattning 
som på juristprogrammet. 
 
Arvid anmärker på de skrivna exemplen som finns i utkastet något som han ibland kan tycka är 
svårt och kan missförstås eller missbrukas. Är det något som en t.ex. kursrådsrepresentant ska 
göras bör det skrivas in, men om det är exempel skrivet bör det tas bort eller omformuleras till 
något de ska göra.  
 
Rådet tycker att utkastet i sin helhet ser bra och inväntar på att Alva renskriver och omarbetar 
utkastet till dess slutliga form.  
 
 

13. Samarbete med FEMJUR 
Informations/diskussionspunkt 
Föredragande: Arbetsgrupper för stress och psykisk hälsa 

 
Ingen i arbetsgruppen var närvarande på mötet. Alva föredrag å deras vägnar om arbetsgruppen 
möte med FEMJUR. FEMJUR vill att arbetsgruppen är med och skriver en rapport. FEMJUR 
har bokat in ett möte med Moa Kindström Dahlin. Studierådet tar ställning till slutprodukten 
när den är färdig.  
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14. Skrivelse avseende rättningstid på examinerande moment 
Besluts- och diskussionspunkt 
Föredragande: Alva 
Bilaga: Skrivelse avseende rättningstid på examinerande moment 

 
Alva understryker att det handlar om ett klart utkast men att det kommer att tillkomma 
redaktionella småändringar.  
 
Rådet diskuterar om man bör skriva in T2 eller inte. Rådet diskuterar också om bilagan bör 
utformas med mer slagkraft i formuleringen.  
 
Rådet beslutar  
 Att Alva gör sina redaktionella småändringar och lägger fram skrivelsen till 
utbildningsutskottet.  
 

 
15. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning  

 
Marknadsföring av enkät: 
Klar. 
 
Fokusfrågor för studierådet: 
Klart. 
 
Framtidsenkät: 
Påbörjat även en punkt i dagordningen ovan. 
 
Corona: 
Fråga om hur fakulteten och universitet ska hantera den successiva övergången efter 9 februari. 
Det finns ingen information på hemsidan på UU.  
 
My:s punkter som ordförande: 
Har fortsatt arbetet med JURO.  
 
Vice ordförande: 
Se ovan.  
 
 
Alvas punkter: 
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Alva har inte jobbat så mycket med lokalfrågor på senaste tiden. Alva har varit på workshop 
om GT för att kartlägga hur platserna på GT används.  
 
Arvid frågar om lektionssalarna på Munken ska återgå till tysta läsesalar eller hur det blir med 
dem. Alva ska kolla upp vad som händer med dem.  
 
Angående basgruppsmentorer på T1 har de valts ut och Alva ska ha utbildning med dem. På T5 
har det inte löst sig, men Alva har haft möte med Nelly om att SFB ska ha PM-stuga på T5.  
 
 

16. Övrigt 
- 
 

17. Ordet fritt 
-  
 

18. Mötets avslutande  
Mötet avslutades kl. 19:08. 


