
Närvarande Alexander Nymark, Alexander Tagesson, Samuel Orrefur, August Lindberg 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 Rekrytering Vi diskuterar hur nya studenter kan haffas. En taktik kan vara att understryka 
att det är en merit, det går att se hur universitetet fungerar bakom kulisserna, 
det är demokratisk påverkan, viktigt att understryka vad rådet har gjort tidigare, 
berätta om projekt med anonyma tentor.  
Mötet beslutar att gå ut till kurserna igen för att rekrytera fler medlemmar. 
Nymark undersöker kursernas schema och sammanställer en strategi

5 Info från GUN Lindberg informerar om GUN som handlade mest om digitala hjälpmedel i 
undervisningen

6 Val av SSO-
suppleant

Tagesson uttrycker intresse men mötet beslutar att vakantsätta platsen till nästa 
möte

7 Arbetsmiljöpolicy Anmärkandet på att tystnadskultur är oklart definierat. Rapporten anger inga 
åtgärder för stresshantering. Rapporten kan förtydliga vilka delar som gäller 
studenter och vilka som gäller anställda. Avsnittet om ergonomi borde även 
inkludera studenternas möjligheter till stöd.

8 Kursutvärderingar Inte självklart formulerat att föreläsningar räknas som studietid. Inga skriftliga 
kommentarer finns tillgängliga för studentrådet. Möjlighet att utvärdera lärarna 
också.
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9 Övriga frågor Kognitionsvetarna har inte fått sin senaste tentamen rättad inom rimlig tid. 
Introduktion i kognitionsvetenskap 15hp, block 1, med deadline 23 september, 
har inte rättats klart i skrivande stund.  

Mötet beslutar att Orrefur skickar mail till examinator och frågar hur denna 
förseningen har uppstått.  

Platserna i institutionsstyrelsen  är uppe för debatt igen.  

Mötet beslutar att beslutar att Nymark väljs till ordinarie och Orrefur väljs till 
suppleant.  

Missnöje har lyfts mot en lärare på introkursen i kognitionsvetenskap, Orrefur 
och Tagesson undersöker ärendet och ser om rådet skall fortgå frågan.

10 Mötesplanering Nästa möte blir preliminärt planerat till klockan 13 den 2/11 eller 3/11, med 3:e 
som föredragen tid

11 Mötet avslutas


