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PROTOKOLL
STUDIERÅDET DEN 8 APRIL 2021

Kallade
Jacob Nittmar
My Darling
Magnus Jansson
Sergio Ayoub
Herman Wedel
Maja Elken
Hilda Johansson
Pierre Ketola
Rasmus Knutsson
Philip Hasler
Anna von Fircks
Erik Wessberg
Arvid Bertilsson

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Studiebevakare

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 17.32
2. Val av justerare

Förslag: Herman Wedel
Rådet beslutar
Att välja Herman Wedel till justerare
3. Val av mötesobservatör

Förslag: My Darling
Rådet beslutar
Att välja My Darling till mötesobservatör
4. Adjungeringar
5. Godkännande av kallelseförfarandet

Då mötet skulle infalla på skärtorsdagen valde rådet att skjuta upp mötet en vecka.
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Rådet beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet
6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är färdigjusterat och kan läggas till handlingarna.

Rådet beslutar
Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna
7. Fastställande av dagordning
Punkt 10. Kursutvärderingar tas bort och en ny punkt 14. Kallelseförfarande m.m. läggs
till.

Rådet beslutar
Att fastställa dagordningen med nämnda ändringar
8. Meddelanderapporter
Jacob Nittmar meddelar
- Utskottspresentationen har gått ut
- T3 har haft slutkursråd, vanlig kritik har framförts

Arvid Bertilsson meddelar
- Rindiavtalet börjar ta form
- Åsiktsprogrammet börjar bli klart och ska vara klart till stämman
- T2 och t3 har haft metodstugor. Har varit mycket positiva reaktioner, både
från studenter och kursledningar
Erik Wessberg meddelar
- Har varit möte i stipendiegruppen och stipendierna har delats ut
9. Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga beslut per capsulam har tagits.
10. Synpunkter kring utbildningsfinansiering

Informations-/Diskussionspunkt
Bilaga: Basanslag
Staten betalar fakulteten pengar för varje gång en student registreras på jurist- och
lantmäteriprogrammet. Fakulteten får sedan en peng för varje examinerad student.
Volymen begränsas och man ska inte överproducera antalet studenter. Mängden peng
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per student bestäms av regeringen. Ersättningen för en juriststudent är 33 000 kr, medan
ersättningen för exempelvis en operastudent är 330 000 kr.
Arvid Bertilsson vill tillsammans med Anna Singer arbeta med denna fråga i större
utsträckning, även efter att deras gemensamma artikel publiceras. Deras tanke är att
detta ska göras gemensamt med alla lärosäten anslutna till JURO, och att tillsammans
jobba med detta mot regeringen. Rådets generella inställning att detta bör, precis som
föreslaget, drivas tillsammans med övriga juridiska föreningar runt om i Sverige. Jacob
och Arvid kommer att ta upp denna frågan på nästa möte med JURO för att sedan
återkoppla till rådet.
11. En ökad kårpeng

Informations-/Diskussionspunkt
Bilagor: Fördelning av studiemedel 1 & 2
Juridiska föreningens kårpeng har utökats med 312 000 kr. Pengarna är öronmärkta för
studiebevakning, och får inte användas till annat. Om de inte nyttjas ska de gå åter.
Rådets förslag på användning av medlena: studentlärare, studiebesök, arvodering av
vissa särskilt utvalda poster, inhyrda föreläsare, subventionera kurslitteratur. Jacob åtar
sig att kolla på möjligheten att subventionera kurslitteratur för dessa pengar.
12. Val av representant i Juridiska fakultetens valberedning

Beslutspunkt
Bakgrund: På grund av ett förbiseende valdes inte en representant från studierådet till
Juridiska fakultetens valberedning, vilket uppmärksammades förra veckan. Vi har att
välja en representant för återstående tid av denna termin.
Rådet beslutar att avvakta med att besluta i frågan och ta beslut per capsulam efter
betänketid.
13. Kallelseförfarande till kursråd m.m.
Diskussion

Generellt är det väldigt dålig uppslutning till förmötena till kursråden, och med
anledning av detta tappar förmötena sitt syfte. Kallelseförfarandet till förmötet är ofta
bristande.
Då skyddsombuden inte har tillgång till alla mejladresser måste de gå genom
amanuensen för att kunna skicka ut en påminnelse till studenterna om förmötet.
Generell konsensus är att vi bör kontakta kursföreståndarna för att påminna dem om
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vikten av förmötena och att det tydligt bör framgå i kallelsen till kursråden. Jacob åtar sig
att kontakta kursledningarna.
14. Corona
Smittspridningen i Uppsala är fortsatt väldigt hög. Rådets åsikter är representerande, även
om inga större förändringar har skett.
15. Bevakningslista - uppdatering och uppföljning
Corona
- Smittspridningen är fortsatt hög i Uppsala. I övrigt är det inga större
förändringar.
Studieplatser på JB och övriga lokalfrågor
- Avvaktar tillsvidare i frågan med anledning av corona
Stress och psykisk ohälsa
- Möte under nästa vecka med juridiska fakultetens arbetsgrupp. Arbetet i
arbetsgruppen fortlöper
Studentlärare
- Arbetet har varit mycket uppskattat på både terminskurs 1 och
terminskurs 5
Juridiska fakultetens arbetsordning
- Arbetet fortlöper
Mål och strategier
- Arbetet fortlöper.
16. Övriga ärenden

Marknadsföring till stämman
Inför stämman den 25 april ska viss marknadsföring av studieutskottet göras. Detta kommer
till störst del göras via sociala medier, samt genom de utskottspresentationer som tidigare lagts
ut på sociala medier.

Event med JF Lund
JF i Lund ska ett digitalt event om psykisk hälsa och bjöd in övriga lärosäten att delta då det
är digitalt. Ett kortare inlägg om detta kommer att publiceras på Facebook för att
marknadsföra det till våra medlemmar.

17. Ordet fritt
–
18. Mötets avslutande
Mötet avslutades 18.56.
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