
Närvarande Alexander Nymark, Alexander Tagesson, Samuel Orrefur, August Lindberg, 
Martin Jönsson och Andrea Asker-Svedberg

§ Ärende Kommentar

1 Mötets öppnande Mötet öppnas

2 Val av 
mötessekreterare

Mötet beslutar att välja August Lindberg till mötessekreterare

3 Föregående 
protokoll

Mötet beslutar att godkänna föregående protokoll och lägga det till 
handlingarna

4 Info från 
nöjeskonferensen

Andrea berättar om vad som pågick under konferensen. Det diskuterades att 
införa en samarbetspost inom råden

5 Info från 
ordförandefika

Det kan komma att komma ett pedagogiskt pris som delas ut från kårerna. 
Rådet diskuterar vilka möjliga kandidater som kan nomineras. 

6 Uppföljning 
arbetsmiljöpolicy

Policyn är inte helt applicerar på studenter, vilket skall undersökas vidare

7 Uppföljning 
kog.tentamen

När representanterna påpekade problemet att tentan har överskridit tiden fick 
de ett gott bemötande och tentan kom kort därefter ut till studenterna. 

8 Uppföljning 
kog.introkurs

Det är svårt att avgöra hur åsikterna går i kursen.

9 Rekrytering Då det är halvvägs genom terminen och ett mycket svagt intresse från de 
filosofiska kurserna har visats så diskuteras att lägga rekryteringen på is  

Rådet beslutar att inte aktivt söka nya representanter denna termin och istället 
diskutera vad som kan ändras till nästa termin för att försöka rekrytera fler då.

10 Kursutvärderingar Rådet diskuterar med Martin om de funderingar som formulerades från 
föregående möte (2015-10-20). Martin skickar de saknade fritextsvaren. Rådet 
diskuterar delkursutvärderingarna och vill undersöka dessa. 
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11 Övriga frågor Alexander lyfter frågan om anonyma tentor. Martin informerar om att 
institutionen även tänker i de banorna. Martin nämner även att institutionen 
utreder införandet av digitala tentor, i vilket fall anonymitet kommer att följa 
som naturlig konsekvens. Anonyma tentor för de som inte skriver på dator 
kommer i så fall att utredas efter det att populariteten av digitala tentor har 
kunnat fastställas. 

Lund debate society har hört av sig, de föreslår att rådet samarbetar med dem 
för att anordna en debatturnering den 4 december 2015. Rådet är initialt positivt 
inställda till detta samarbete.  

Rådet beslutar att undersöka vilka möjligheter som finns att bistå Lund Debate 
Society, vad de önskar samarbeta på för punkter, hur mycket arbete rådet 
kommer att behöva utföra, vad institutionen har för inställning till detta 
samarbete

12 Mötesplanering Rådet beslutar att hålla nästa möte den 18 november 2015 klockan 13.15

13 Mötet avslutas


