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PROTOKOLL 
STUDIERÅDET DEN 11 APRIL 2022 

Närvarande 
My Darling,    Ordförande Studieutskottet 

Herman Wedel,   Vice ordförande Studieutskottet 

Hilda Johansson,  Ledamot 

Arvid Bertilsson,   Ledamot 

Anna Drogou,    Ledamot 

Simon Jonsson,   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. 17:32. 

  

2. Val av justerare 

Förslag: Alva Johansen. 

 

Rådet beslutar 

Att välja Alva Johansen till justerare. 

 

3. Val av mötesobservatörer 

Förslag: Alva Johansen och Jonatan Skagerberg. 

 

Rådet beslutar 

Att välja Alva Johansen och Jonatan Skagerberg till mötesobservatörer. 

 

4. Adjungeringar 

-  
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5. Godkännande av kallelseförfarandet 

Kallelsen utgick den 4/4 i enlighet med kallelseförfarandet. 

 

Rådet beslutar 

Att godkänna kallelseförfarandet. 

 

6. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll (2022-03-21) är färdigjusterat och redo att läggas till 

handlingarna. 

 

Rådet beslutar 

Att lägga föregående mötesprotokoll (2021-03-21) 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: 

• Har varit i Karlstad för möte med JURO om bland annat rapporten om stress och 

psykisk hälsa. 

• Varit på möte med Seniorskollegiet där aktuella frågor för JF diskuterats.  

• Gått igenom FEMJURs rapport tillsammans med rapportgruppen. 

• Haft möte med arbetsgruppen för arbetsmiljö- och resursfrågor.  

 

Alva meddelar: 

• Deltagit på områdesnämndens sammanträde. 

• Varit på dialog med universitetsledningen vilket var intressant, vi diskuterade 

problem vi uppmärksammat samt vad som kan vara värt att tänka på framöver.  

• Arbetat med arbetsgruppen för revidering av Åsiktsprogrammet och tagit fram 

förslag på utkast att lägga fram för stämman.  

• Träffat Rindis vice ordförande för att diskutera avtalet kring studiebevakning 

avseende Juridiskt grundår på Campus Gotland.  
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• Gått igenom FEMJUR:s rapport och framför feedback tillsammans med andra i 

studierådet. 

• På grund av sjukdom kunde jag inte närvara på fakultetsnämndens sammanträde 

som också har hållits.  

• Har också varit i Karlstad för möte med JURO. Är för närvarande på Gotland för 

workshop. 

 

Jonatan meddelar: har varit på kursråd med T1. 

 

Sofia meddelar: har varit på kursråd med T4. Torbjörn ska avgå som kursföreståndare 

och Henrik Bellander tar över posten. Fråga uppstod om att införa dugga på 

processrätten. 

 

Herman meddelar: har varit på kursråd med T5. 

 

Kamila meddelar: har varit på kursråd med T3. 

 

10. Återrapportering från arbetsgrupperna för studierådets fokusfrågor 

Informationspunkt 

Arbetsmiljö- och resursfrågor: gruppen har kontaktat kursföreståndare på vissa kurser 

angående frågan om kostnad för kursmaterial. Frågan om tillgängliggörande av digitalt 

kursmaterial på datorerna i tentamenssalarna har utretts ytterligare, och gruppen har 

kommit fram till att det är möjligt att tillgängliggöra PDF:er med material i enskilda 

frågor under tentamen. 

 

Rådet diskuterar huruvida arbetet med kostnaden för kursmaterial bör synliggöras. Rådet 

anser att arbetet bör publiceras i form av en skrivelse efter att ansökan till 

fördjupningskurser stängts. 

 

Närvaro på lantmäteriprogrammet: gruppen väntar på svar från studievägledningen om 

information gällande fördjupningsmöjligheter. 

 

Stress och psykisk hälsa: arbetet fortsätter med rapporten. 

 

Utbildningen framöver: gruppen utreder frågan om att införa ett mer näraliggande 

omtentamenstillfälle. 
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11. Tillsättande av ledamöter i universitetskollegiet  

Beslutspunkt 

 

Förslag: Att tillsätta Alva Johansen som ordinarie ledamot och My Darling som 

suppleant i universitetskollegiet. 

 

Rådet beslutar 

Att tillsätta Alva Johansen som ordinarie ledamot och My Darling som 

suppleant i universitetskollegiet. 

 

12. Utkast till avtal med Rindi 

Besluts/diskussionspunkt 

Bilaga 2– Kopia av avtal om Juridiskt grundår draft 2022-03-17 

Bilaga 3 – Avtal med Rindi utkast 2021. 

 

Ett nytt avtal angående studiebevakning och studentinflytande för juridiskt grundår på 

Uppsala universitets Campus Gotland på Campus Gotland har tagits fram i samarbete 

med vice ordförande för Rindi. Alva frågar rådet vad dess inställning till det nya avtalet 

är. Diskussion förs angående vissa formuleringar i avtalet, särskilt punkten gällande att 

Rindi avsäger sig rätten att tillsätta studentrepresentanter in Juridiska institutionen och 

Juridiska fakulteten. Frågor uppkom sedan gällande att erbjuda nya studenter på Campus 

Gotland att delta i Uppstartsprogrammet, samt om det borde införas en sanktionsklausul 

i avtalet. 

 

Alva tar med sig synpunkterna som uppkommer under mötet och fortsätter att bearbeta 

avtalet. Rådet avser att fatta beslut angående godkännandet per capsulam, alternativt vid 

nästa möte. 

 

13. Förslag på förändringar i åsiktsprogrammet 

Diskussionspunkt 

Bilaga 1 – Underlag med förslag på ändringar i ÅP  

Föredragande: Åsiktsprogramsgruppen  

 

Arbetsgruppen för åsiktsprogrammet har tagit fram ett förslag på ändringar i 

åsiktsprogrammet. Förändringarna inkluderar ett nytt avsnitt om Lantmäteriprogrammet 

med juridisk inriktning, tillägg och revideringar mot bakgrund av rapporten om 

utbildningen framöver samt omformuleringar och förflyttningar av vissa att-satser. 

Förslaget avses läggas fram på stämman i form av ett reviderat åsiktsprogram samt ett 

dokument med föreslagna ändringar. 
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Vissa frågor uppkommer angående förslaget. Rådets inställning till ändringarna är 

allmänt positiv. 

 

Förslag: att fastställa föreslagna ändringar i Åsiktsprogrammet, med reservation för att 

ett renskrivet dokument kommer tas fram för beslut per capsulam. 

 

Rådet beslutar 

Att fastställa föreslagna ändringar i Åsiktsprogrammet. 

 

14. Remiss: förändringar i notarieförordningen 

Diskussionspunkt 

 

Domstolsverket har gjort en hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469), 

främst gällande tillgodoräknande av tidigare juridisk arbetslivserfarenhet. Förslaget är i 

första hand att ta bort möjligheterna för tillgodoräknade, och i andra hand att det ska vara 

frivilligt att tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet eller ej. Rådet anser att möjligheterna 

för tillgodoräknande inte bör tas bort, men att förslaget är okontroversiellt i förhållande 

till att göra tillgodoräknande frivilligt. 

 

15. Tillsättande av studentrepresentant till granskningsgrupp (fakultetens 

utbildningsutvärdering) 

Beslutspunkt 

 

Förslag: Att välja Ellen Såthén, juriststudent vid Lunds universitet, som           

studentrepresentant till granskningsgruppen för juridiska fakultetens 

utbildningsutvärdering. 

 

Rådet beslutar 

Att välja Ellen Såthén som studentrepresentant till granskningsgruppen för 

juridiska fakultetens utbildningsutvärdering. 

 

16. Säkerhet och obehöriga på campus 

Diskussionspunkt 

Föredragande: Johan Håård 

 

Bakgrund till punkten är att obehöriga personer stört undervisningen på ett seminarium 

på terminskurs 4 samt uppträtt olämpligt mot studenter som studerat på campus Engelska 

parken samt Ekonomikum. Det vore därför bra om terminsskyddsombuden sprider 

universitetets larmnummer i de olika terminernas grupper på facebook. 
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Rådet diskuterar även om det bör införas utökade krav på campuskort för att ta sig in på 

campus, i syfte att motverka stölder och i allmänhet minska möjligheterna för obehöriga 

att ta sig in på campus. 

 

17. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning  

- 

 

18. Övrigt 

Kamila: Nomineringar för pedagogiska priset i juridik och samhällsvetenskap har 

kommit in. Den enda från juridiska fakulteten som nominerats är Ingrid Helmius. Rådet 

anser att det kan ställa sig bakom Ingrid Helmius då hon tidigare valts till årets lärare. 

 

19. Ordet fritt 

 

20. Mötets avslutande  

Mötet avslutades kl. 18:58. 


