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PROTOKOLL
S TUDIERÅDET DEN 3 MAJ 2018

Närvarande
Caroline Edwall
Olivia Möller
Alexandra Eriksson
Anna Liliebäck
Arvid Bertilsson
Jakob Hambert
Ebba Hamrin
Michaela Larsson
Sophia Södergård
Agnes Emborg

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, närvarande från 8 §
Ledamot
Ledamot
Studiebevakare

Frånvarande
Andreas Skjöldebrand
Anna Nilsson
Ibrahim Ibrahim
Jennifer Andersson
Sanna Lundgren

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

1.   Mötets öppnande
Caroline Edwall öppnar mötet kl. 17:32.
2.   Val av justerare
Förslag: Michaela Larsson
Studierådet beslutar
Att välja Michaela Larsson till justerare.
3.   Val av mötesobservatör
Förslag: Jakob Hambert
Studierådet beslutar
Att välja Jakob Hambert till justerare.
4.   Adjungeringar
Studierådet beslutar
Att adjungera Morgan Ödman.
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5.   Godkännande av kallelse
Studierådet beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.
6.   Fastställande av dagordning
Studierådet beslutar
Att fastställa dagordningen med gjorda justeringar.
7.   Meddelanderapporter
Ordförande Caroline Edwall meddelar
Sedan senaste studierådsmötet har jag tillsammans med FEMJUR genomfört ett
panelsamtal om studenternas arbetsmiljö. Det var ett mycket lyckat event. Jag har även haft
ett avstämningsmöte med dekan Mattias Dahlberg och ett annat möte angående kursråden
med studierektor Olle Mårsäter. Jag var även på möte med utbildningsutskottet där vi bland
annat diskuterade praktik och T3 kursrapport och jag har även varit i Lund och deltagit på
möte med JURO. JF har även haft stämma och min efterträdare har valts. Jag har även varit
på styrelsemöte.
Vice ordförande Olivia Möller meddelar
Projektet med Årets lärare har avslutats och årets lärare är utsedd. Jag har haft ett möte med
studieförbättrande gruppen där vi gått igenom och utvärderat året som varit samt börjat
planera tentastugan. Utöver det har jag gjort ett schema för att stå utanför föreläsningar där
Anna, Anna, Arvid, Ebba, Sanna och Jennifer gjorde ett superjobb. Tillsammans med Arvid
så representerade jag också på diplomeringen och höll ett tal. Jag har även hjälpt
studieförbättrande gruppen att ordna en stressföreläsning. Slutligen gick jag på
föreningsstämman där nästa studieråd valdes.
Studiebevakare Agnes Emborg meddelar
Sedan förra mötet har jag gjort mycket liknande saker som Caroline. Utöver det har jag
hållit i kursråd för T1, vilket var en stor utmaning men väldigt roligt. Jag har även varit på
Kårsamverkansmöte hos Farmacevtiska studentkåren.
8.   Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har tagits.
9.   Projekt från excellenta lärarna
Föredragande: Caroline Edwall
Caroline Edwall informerar om ett projekt från institutionen. Två av de excellenta
lärarna, Torbjörn Ingvarsson och Sverker Scheutz, vill kontakta kursföreståndare och
diskutera pedagogik, ämnesintegration med mer. De söker två studenter till
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arbetsgruppen som ska utreda det mesta. Till nästa utbildningsutskottsmöte ska de
presentera en projektplan om vad de ska fokusera på.
Studierådet diskuterar och kommer fram till att det bör finnas en projektplan innan
studentrepresentanter utses.
10.  Praktik under examensarbete eller praktikkurs
Föredragande: Caroline Edwall
Caroline Edwall informerar om diskussionen om praktik under juristutbildningen med
anledning av att punkten diskuterats på senaste utbildningsutskottsmötet. Studierådet
diskuterar hur arbetet kring praktik bör fortlöpa. Problematiken är bland annat
information om de möjligheterna till praktik och som finns idag. Av mötet med
utbildningsutskottet framgick även att det finns en tydlig flexibilitet kring praktik under
utbildningen, vilket är en uppfattning som Studierådet inte delar. Studierådet har
uppfattningen att studenterna måste aktivt fråga för att få information, både när och hur
studenterna kan få göra praktik.
11.  Stödperson under praktik – projekt med kontakter i arbetslivet
Föredragande: Caroline Edwall
I Göteborg har det införts stödpersoner som ska stötta juriststudenter under sin praktik
som en reaktion av #medvilkenrätt. Caroline Edwall informerar om uppbyggnaden där
ser ut. Studierådet diskuterar om inspiration bör tas därifrån. Studierådet påpekar att ett
sådant projekt inte får ta bort det huvudsakliga ansvaret från fakulteten eller förhindra
deras arbete i lika-villkorsfrågor. Studierådet diskuterar även ifall det är något som
fakulteten kanske först och främst bör driva i och med att de har det huvudsakliga
ansvaret. Studierådet kommer fram till att projektet fyller en viktig funktion och bör
arbetas vidare med.
12.  Biblioteksverksamhet, utlåning av böcker samt digitala böcker
Föredragande: Anna Liliebäck och Michaela Larsson
Anna Liliebäck och Michaela Larsson informerar om möte med biblioteket gällande
digitalisering av böcker och utlåning av böcker. Studierådet är inledningsvis positiva
till digitalisering och skulle kunna lösa många problem genom en inventering av vilka
böcker som efterfrågas. Studierådet diskuterar att en grundproblematik är att efterfrågan
av böcker är som störst kring PM-tider på terminerna, vilket skulle kunna lösas genom
att PM-ämnen för terminerna sätts i tid – något som ger biblioteket möjlighet att i tid se
till att böcker finns tillgängliga. En generell lista på central doktrin inom olika områden
skulle kunna förebygga bokbristen i PM-tider.
Gällande utlåning av böcker är Studierådets åsikt att det inte fungerar i dagsläget och
ser en risk att endast de studenter som snabbast hinner låna böcker är de som gynnas
medan resten missgynnas. Konkurrensen om böckerna skulle kunna bli outhärdlig,
framförallt på de lägre terminerna och de terminerna som har kort skrivtid. En utlåning
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av böcker skulle kräva ett kännbart straff om återlämning inte sker, exempelvis en
portning från att låna hem böcker under en längre tid. Studierådet anser att det är
problematiskt med utlåning och kräver att det finns många exemplar av varje bok.
Utlåningen skulle däremot eventuellt kunna vara en lösning på platsbristen på Juridiska
biblioteket, men bör inte ersätta exemplar som inte lånas ut från biblioteket.
13.  Lov efter tentamen i januari
Föredragande: Caroline Edwall
Caroline Edwall informerar om att det i Lund drivs, efter en förfrågan från deras
studenthälsa, en fråga om att ha en veckas lov efter januaritentan och sedan förlänga
vårterminen en vecka. Detta skulle kunna ge studenterna en möjlighet till återhämtning
efter höstterminens studier och januaritentan, vilket för många är mycket påfrestande.
Studierådet diskuterar om det är en fråga som bör drivas gentemot fakulteten. Det finns
en problematik med sommarjobb då vissa arbetsplatser vill att studenterna ska börja
arbeta tidigt i juni, så om frågan ska drivas bör en noggrann undersökning göras även
om uppfattningen är att arbetsplatserna generellt är flexibla. Studierådets uppfattning är
att en ledighet är välbehövlig, oavsett om man läser en mer eller mindre tung termin.
Studierådet kommer fortsätta arbeta med detta under våren.
14.  Årets lärare
Föredragande: Olivia Möller
Årets lärare har utsetts, men kommer hemlighållas framtill lansering.
15.  Introduktion för T1
Föredragande: Caroline Edwall
Caroline Edwall informerar om välkomnande av T1:or till hösten. T1:s lärarlag har idéer
om att ta hjälp av studenter för att välkomna nya studenter. Studierådet diskuterar om
projekt för hur Studierådet kan bidra till att de nya studenterna introduceras i
juristprogrammet. Studierådet är överens om att starta upp ett projekt om en
”pluggstuga” och i det föra en diskussion med institutionen redan inför höstterminen.
16.  Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
Studierådet går igenom och uppdaterar bevakningslistan.
17.  Övriga ärenden
-   Kursrapporter
-   Sista möte + avslutning
18.  Mötets avslutande
Caroline Edwall avslutar mötet kl. 19:41.
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