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PROTOKOLL 
STUDIERÅDSMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-11-14 KL. 17:30.  

NÄRVARANDE: 

Ordförande:      Isak Sandell   

Utbildningsansvarig tillika sekreterare:   Albin Högberg 

Vice ordförande studieutskottet:   Irma Flores  

 Ledamot      Tova Backman 

 Ledamot      Adam Rämmal 

 Ledamot      Tom Ginzburg 

 Ledamot      Ofelia Ghomri 

 Ledamot      Alva Johansen 

 Ledamot      Erik Löfstedt 

 Ledamot      Rebecka Kvist 

 Ledamot      Maja Palomaa 

 Adjungerad     Etty Sanner   

 

1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 

Isak Sandell öppnade mötet kl. 17:30. 

 

2 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR  

Rådet beslutade 

Att välja Alva Johansen till mötesobservatör.  

 

3 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 

Kallelsen utgick 2022-11-07 i enlighet med kallelseförfarandet. 

 

Rådet beslutade  

Att godkänna kallelseförfarandet.  

 

4 §  ADJUNGERINGAR 

Rådet beslutade 

Att adjungera in Etty Sanner med närvaro- och yttranderätt. 

 

5 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Rådet beslutade 

Att fastställa förslagen föredragningslista.  

 

6 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Protokoll 2022-10-24 är justerat och kan läggas till handlingarna.  

 

Rådet beslutade 

Att lägga protokoll 2022-10-24 till handlingarna.  
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7 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 

Rebecka Kvist meddelar: 

• Har varit på mitterminskursråd för T3. Det ska komma en ny 

immaterialrättsbok. Det pratades mycket om avskaffandet av sokraterna. 

Kompendierna kommer finnas tillgängliga digitalt i Inspera under tentamen. 

Vissa seminarier är väldigt omfattande och hinns sällan avhandlas på utsatt 

seminarietid. Vissa seminarier har också ett omfattande inläsningsmaterial, 

ett seminarium hade exempelvis femton rättsfall att läsa in. Studenterna 

upplevde det som väldigt mycket och var kritiska. Kursledningen funderade 

på att ha fler interaktiva föreläsningar och rättsfallsseminarier för att 

förbättra terminen, men trodde i övrigt att studenterna skulle ta till sig kursen 

på ett tillfredställande sätt.  

 

Vice ordförande för studieutskottet:  

• Har varit på möte med stipendienämnden.  

 

Ordförande meddelar: 

• Har varit på studentsamverkansmöte med alla kårer, KK, prorektor med 

flera. Där var det diskussion om lokaler inför vintern och de åtgärder som 

kommer vidtas för att spara in på energiförbrukningen. Bland annat kommer 

man dra ner på uppvärmningen, släcka fler lokaler på natten och begränsa 

öppettiderna för vissa lokaler. Detta kommer att påverka arbetsmiljön för 

anställda och studenter.   

• Har varit på dekaninternat med alla dekaner. Det diskuterades mycket 

forskning och inte så mycket utbildning.  

• Har varit på JURO-möte. Det var kul och intressant. Det diskuterade hur det 

är på andra juristutbildningar. En rapport om juriststudenters psykiska 

välmående som JURO har jobbat med under en längre tid diskuterades 

också.  

 

Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 

• Har hoppat in på T5:s mitterminskursråd. Duggan som fick en del kritik av 

studenterna. Dubbelseminarierna diskuterades, men upplevdes fungera bra 

efter omständigheterna. PM-uppgifterna diskuterades, de upplevdes som 

svåra men roliga, olika förbättringsmöjligheter diskuterades. Den nya 

kursföreståndaren för T5 tog till sig mycket av kritiken och verkade villig att 

göra förändringar.  

 

8 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 

 

9 §  RECCEVECKAN VT23 

Reccekommittén ska ha kickoff och utbildning den 14 januari. Etty Sanner och 

Irma Flores undrar därför om någon i studierådet kunde tänka sig att vara med 
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under den utbildningen. Det som efterfrågas av reccekommittén är någon som 

kan gå igenom hur man som funktionär inte för över plugghets på reccarna. 

 

10 §  UTVÄRDERING AV JURISTPROGRAMMET 

Albin Högberg och Isak Sandell blev utfrågade av den externa 

utvärderingsgruppen. De ställde frågor om juristprogrammet i Uppsala och om 

studentinflytande.  

 

Irma Flores och Rebecka Kvist blev förhörda, i rollen som 

terminsskyddsombud, av den externa utvärderingsgruppen. De ställde många 

frågor. PBL diskuterades i samband med bristande återkoppling. De ville förstå 

skillnaderna mellan terminerna och hur de är uppbyggda. De ville också veta 

varför T3 och T6 upplevs som så svåra.  

 

Alva Johansen har suttit med i en liknande utvärderingsgrupp gällande 

Göteborgs universitets juristutbildning. I Göteborg diskuterades andra saker än 

i Uppsala, framför allt hur undervisningsformerna fungerar där. Då tog det 

ungefär två månader att sammanställa en rapport. Vi kan därmed räkna med att 

den här externa utvärderingen är klar innan årsskiftet. 

 

11 §  ARBETSGRUPPERNA 

Arbetsgruppen för examination och lärarledda timmar:  

Arbetsgruppen har arbetat fram en enkät som är redo att skickas ut föra att 

undersöka studenternas inställning till omtentamen.  

 

Rådet beslutade 

Att skicka ut enkäten med vissa redaktionella ändringar.  

Att uppdra åt arbetsgruppen för examination och lärarledda timmar att mejla 

PR för utskick.  

 

Arbetsgruppen för lantmäteriprogrammet: 

Arbetsgruppen har beslutat sig för att fokusera på masterutbildning, utbyte och 

kurslitteratur. Gruppens tre medlemmar ska ansvara för var sitt fokusområde 

men ändå arbeta gemensamt med frågorna.  

 

Masterutbildning eller magisterprogram diskuterades i rådet. Det togs upp att 

efterfrågan bland lantmätarstudenter troligen är stor. Argumentet från 

universitetet har varit att man inte kan ha ett masterprogram eftersom 

grundutbildningen inte har funnits tillräckligt länge i Uppsala. För att gå framåt 

behövs mer information om vad som krävs för att starta ett masterprogram, vad 

som efterfrågas i ett masterprogram och om det kanske finns möjligheter för 

lantmätarstudenter att hoppa på andra masterprogram om man justerar i 

förkunskapskraven.  

 

Angående kurslitteraturen diskuterades pris. Arbetsgruppen tipsades att ta 

kontakt med Marianne Rödvei Aagaard angående detta.  



   2022-11-14 
 Sida 4 av 4. 

 

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

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

 

Arbetsgruppen för arbetsmiljö: 

Arbetsgruppen ska lysa igenom åsiktsprogrammet för att se vad som genomförs 

nu och vad som inte genomförs av institutionen. Därefter kan JF:s åsiktsprogram 

uppdateras efter genomlysningen.  

 

12 §  ÖVRIGA PUNKTER 

Skrivelsen med FEMJUR: 

Diskussion om skrivelsens utformning och om samarbetet med FEMJUR. Rådet 

kom fram till att vi inte behöver publicera skrivelsen tillsammans med FEMJUR.  

 

Rådet beslutade 

Att publicera skrivelsen som den är med ändringen att vår logga finns  

med.  

 

Erik Löfstedt deltog inte i beslutet. 

 

13 §  ORDET FRITT 

 

14 §  MÖTETS AVSLUTANDE 

Isak Sandell avslutade mötet kl. 18:33.  

 

 

 

 

___________________   __________________ 

Isak Sandell     Albin Högberg 

Ordförande     Utbildningsansvarig tillika sekreterare 

 

 

___________________ 

Irma Flores 

Vice ordförande för studieutskottet 


