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PROTOKOLL

STUDIERÅDSMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN
17:30.

I

UPPSALA

KALLADE:
Ordförande:
Utbildningsansvarig tillika sekreterare:
Vice ordförande studieutskottet:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

1§

DEN

2022-10-03

KL.

Isak Sandell
Albin Högberg
Irma Flores
Tova Backman
Tom Ginzburg
Ofelia Ghomri (via Zoom)
Maja Palomaa (via Zoom)
Alva Johansen
Jonatan Skagerberg
Erik Löfstedt

MÖTETS ÖPPNANDE
Isak Sandell öppnade mötet 17:33.

2§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Rådet beslutade
Att
välja Tova Backman till mötesobservatör.

3§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick 2022-09-26 i enlighet med kallelseförfarandet.
Rådet beslutade
Att
godkänna kallelseförfarandet.

4§

ADJUNGERINGAR

5§

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Rådet beslutade
Att
lägga till en ny punkt 11, ”Tillsättande av studentrepresentant i
arbetsgruppen för översyn av kursen examensarbete”.

6§

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokoll från 2022-09-12 och 2022-08-25 är justerade och kan läggas till
handlingarna.
Rådet beslutade
Att
bordlägga frågan till nästa möte.
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7§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Vice ordförande för studieutskottet meddelar:
 Uppstartsprogrammet har parat ihop ungefär 100 mentorer med sina
adepter och ca åtta adepter från Gotland har fått mentorer.
Ordförande meddelar:
 Har haft med utbildningsutskottet. Där diskuterades verksamhetsplanen för
2023. Den kommande översynen av juristprogrammet diskuterades också.
 Har varit på internat med områdesnämnden som är ett samlingsorgan för
alla fakulteter under HUM/SAM. På det internatet diskuterades forskning.
 Har varit på möte med fakultetsnämnden. På mötet diskuterades
verksamhetsplanen för 2023, beslut om den ska tas på ett internat.
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar:
 Jag har varit på möte med ALV, där en rapport som JF har författat
tillsammans med FEMJUR gicks igenom och diskuterades. Den mottogs
väl av gruppen.
Jonatan Skagerberg meddelar:
 Har varit på slutterminskursråd för T1. Studenterna verkar i huvudsak
nöjda. Kursledningen har haft ett bra proaktivt arbete för att fånga upp och
utreda trakasserier snabbt.

8§
9§

Tom Ginzburg meddelar:
 Rekryteringsgruppen har haft möte och söker en ny lektor i finansrätt, flera
personer har visat intresse för uppdraget.

PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT
TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPPER
Rådet beslutade
Att
tillsätta Maja Palomaa, Ofelia Ghomri och Erik Löfstedt som ledamöter
i arbetsgruppen för lantmäteriprogrammet.
Att
tillsätta Irma Flores, Tom Ginzburg och Lovisa Loveby som ledamöter
i arbetsgruppen för examination och lärarledda timmar.
Att
tillsätta Albin Högberg och Rebecka Kvist som ledamöter i
arbetsgruppen för praktik.
Att
tillsätta Tova Backman och Alva Johansen som ledamöter i
arbetsgruppen för arbetsmiljö.
Att
tillsätta Jonatan Skagerberg, Adam Rämmal och Ben Altman som
ledamöter i arbetsgruppen för seminarieutbildningen.
Att
grupperna ska presentera förslag på vad man vill göra under terminen
nästa möte.
Att
Isak Sandell själv får välja en grupp att ingå i.
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10 §

MARKNADSFÖRING
Vi vill synas bättre utåt. Marknadsföringen och synliggörande av studierådet
har varit ett konstant projekt under de senaste åren. Nu är det ofta sociala- och
arbetsmarknadsdelen av vår verksamhet som syns mest i våra kanaler.
En idé som lyftes var att efter varje studierådsmöte kort sammanfatta vad som
diskuterats och beslutats om på våra studierådsmöten och sedan publicera
sammanfattningen som en nyhet på vår hemsida. Det skulle vara bra för att
regelbundet kunna informera om vad studierådet sysslar med, och om vad som
händer i de organ på fakulteten och institutionen som vi sitter med i.
En annan idé som lyftes vara att vi borde lägga ut ett inlägg på våra kanaler där
vi presenterar våra terminskursombud.
Rådet beslutade
Att
uppdra åt Isak Sandell och Albin Högberg att efter varje studierådsmöte
göra ett inlägg på hemsidan med kort sammanfattning och sedan be PR
om att marknadsföra det på story under följande vecka.

11 §

TILLSÄTTANDE

AV STUDENTREPRESENTANT ARBETSGRUPP

FÖR ÖVERSYN AV KURSEN EXAMENSARBETE
Rådet beslutade
Att
välja Albin Högberg till studentrepresentant i arbetsgruppen för
översyn av kursen examensarbete.

12 §

ÖVRIGA PUNKTER

13 §

ORDET FRITT

14 §

MÖTETS AVSLUTANDE
Isak Sandell avslutade mötet 18:11
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