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PROTOKOLL 
STUDIERÅDET DEN 28 FEBRUARI 2022 

Närvarande 
My Darling,    Ordförande Studieutskottet 
Herman Wedel,   Vice ordförande Studieutskottet 
Sergio Ayoub,    Vice ordförande Studieutskottet 
Arvid Bertilsson,   Ledamot 
Anna Drogou,    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 kl. 17:38. 

 
2. Val av justerare 

Förslag: Herman Wedel 
 

Rådet beslutar 
Att välja Herman Wedel till justerare.  

 
3. Val av mötesobservatör 

Förslag: Johan Håård 
 

Rådet beslutar 
 Att välja Johan Håård till mötesobservatör.  

 
4. Adjungeringar 

-  
 
 
 
 



 Protokoll 2022-02-28 
  2(2) 

 
Epost, webb  
ordf.stud@jf-uppsala.se 
www.jf-uppsala.se  

Telefon 
0702143837 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

5. Godkännande av kallelseförfarandet 
Kallelse utgick per 2022-02-21 i enlighet med föreskriven tidpunkt i arbetsordningen. 

 
Rådet beslutar 
 Att godkänna kallelseförfarandet.  

 
6. Föregående mötesprotokoll 

-  
 

7. Fastställande av dagordning 
Rådet beslutar 
 Att lägga till punkt 11 i dagordningen och justera punkterna därefter. 

 
8. Protokollföring av tagna PC-beslut 

Beslut om att godkänna rapporten En förändrad syn på utbildningen? 
 
Rådet har tagit ett PC-beslut beträffande rapporten. 
 
 

9. Meddelandepunkter 
My meddelar: 
Haft möte med JURO där de diskuterade diverse saker, bland annat JURO:s vision och 
marknadsföringsåtgärder. JURO fastställde även fokusfrågor: psykisk hälsa och 
framåtsträvande frågor.  
 
My och Alva har varit på möte med utbildningsutskottet där bland annat diskuterade 
internationella studenter och hur de i större utsträckning kan integreras i förenings- och 
studentlivet i Uppsala. My och Alva presenterade även skrivelsen avseende 
rättningstider på examinerande moment. Alva och My föredrog också studierådets 
rapport avseende enkäten ”En förändrad syn på utbildningen?”. Det var främst kritik mot 
passivt deltagande på Zoom som uppmärksammades. 
 
My meddelar å Kamilas vägnar: 
T3 har haft kursråd, vilket gick bra i allmänhet. Rättningstiderna var det största 
problemet som diskuterades. 
 
My meddelar å Jonatans vägnar: 
T4 har haft kursråd. Det gick bra. I allmänhet är studenterna nöjda med kursen. 
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Alva meddelar:  
JURO:s arbetsgrupp för enkäten för psykisk ohälsa är i stadiet för att skriva en rapport. 
Basgruppsmentorerna på T1 är tillsatta. 
 
Irma meddelar: 
Varit på T6 slutkursråd. Missnöje bland uppdelningen av rättsområden, många skiftande 
lärare, arbetsbördan och för stora seminarier.  
 
Johan meddelar: 
Johan och My har haft utbildning med funktionärerna på Recceveckan. Johan, Rasmus 
och Albin från sociala utskottet hade också en domarstation. Johan har också varit på 
slutkursråd med T2, en del kritik mot T2 tentamen och teknikstrul.  

 
10. Återrapportering från arbetsgrupperna för studierådets fokusfrågor 

Informationspunkt 
 

Utbildningen framöver 
Har möte veckan som kommer.  
 
Närvaro på lantmäteriprogrammet 
Har haft möte och fördelat arbetsuppgifter.  

 
 

11. Bibliotek 
Informationspunkt 

 
Arvid informerar om en pågående diskussion angående att flytta en stor andel böcker 
från Carolina Rediviva våning 9-12 för att skapa fler studieplatser. Problemet är att 
böckerna flyttas bort och att det kan ske fördröjningar med att få böckerna som flyttas. 
Rådet lyfter att ett större antal studieplatser kan kräva att ytorna där studenter kan äta 
lunch även kan komma behöva utökas. 

 
12. Tillåtet material på tentamen 

Diskussions/beslutspunkt 
 

I strävan efter enhetlighet vid fastställandet av kursplaner inför HT22 har frågan uppstått 
kring tillåtet material på tentamen på olika terminer. Enligt Alva borde JF föra 
studentperspektivet i frågan. Rådet diskuterar olika metoder för att integrera 
studentperspektivet i frågan, exempelvis genom en kort enkät. 



 Protokoll 2022-02-28 
  4(2) 

 
Epost, webb  
ordf.stud@jf-uppsala.se 
www.jf-uppsala.se  

Telefon 
0702143837 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

 
Rådet beslutar 
 Att studierådet ska upprätta en enkät i syfte att samla in studentåsikter om tillåtet 
material vid tentamen. 

 
13. Kostnad för kursmaterial 

Informations/diskussionspunkt 
 

Arbetsgruppen för arbetsmiljö- och resursfrågor har gjort en undersökning av kostnaden 
för kursmaterial på Juristprogrammet. Gruppen har kommit fram till att kostnaden på 
vissa kurser är oskäligt hög. Diskussion följer angående om studierådet ska agera vidare 
i frågan. Rådet anser att arbetsgruppen ska arbeta vidare i frågan och upprätta en 
skrivelse. 
 
Fråga lyfts om undersökningen även bör publiceras för studenter så att dessa är medvetna 
om kostnaderna innan de söker fördjupningskurser av transparensskäl. Rådet är tveksamt 
till denna idé. 

 
 

14. Samarbete med FEMJUR 
Information/diskussionspunkt  

 
FEMJUR har upprättat en enkät om ryktesspridning på Juristprogrammet och vill nu 
göra en rapport av denna. Rapporten bearbetades en hel del under föregående möte med 
FEMJUR. Om rapporten innehåller något som eventuellt kan utgöra förtal kommer 
rapporten inte lämnas ut. Arbetsgruppen som samarbetar med FEMJUR har möte snart 
igen. JF ställer sig undan om enkätsvaren på något sätt lämnas ut eller på något sätt kan 
verka brottsligt. JF vill att man kommer ut med information som kan tillföra något 
konkret, exempelvis transparens vid kursrådsprotokoll och dylikt.  

 
15. Upphörande av antagning till senare del av juristprogrammet 

Beslutspunkt 
 
Rådet beslutar 
 Att bifalla förslaget i bilagan.  
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16. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning  
 

My föreslår att bordlägga punkten till nästa studierådssammanträde 21 mars 2022.  
 
Rådet beslutar 
 Att bordlägga punkten till nästa möte. 

 
 

17. Övrigt 
 

Alva: 
Fråga om vad rådet vill göra med rapporten som Alva och My lade fram till 
utbildningsutskottet. Även fråga om skrivelsen bör publiceras på sociala medier samt 
skicka den till Anna Singer, något som rådet ställer sig positiv till.  
 
Alva undrar också vad rådet anser om att arrangera en föreläsning om krigets lagar, mot 
bakgrund av invasionen av Ukraina. Motargument som framförs är att det kan skapa 
frågor om varför studierådet väljer att arrangera föreläsningar om vissa händelser men 
inte andra, samt att de föreläsningen inte handlar om studiepolitiska- eller 
studieförbättrandefrågor. Rådet är dock positivt till förslaget. 

 
My: 
Har bokat Jontes den 16:e mars för ett evenemang riktat till internationella studenter. 
Evenemanget är marknadsfört som en pubkväll, men det behöver ”något mer” för att 
locka deltagare. 

 
 

18. Ordet fritt 
- 

 
19. Mötets avslutande  

Mötet avslutades kl. 19:17. 


