torsdag 14 september 2017

styrelsemöte
14/9 - 2017
Närvarande: Pontus Blomberg, Filip Jonmark, Erica Dahlin, Elin Rodin, Leo Lövgren,
Victor Henriksson, Amanda Arvidsson och Sofie Klang.

- Val av justerare: Filip och Pontus.
- Upphovsbrott: Ett upphovsbrott har skett, en förening i Örebro har tagit delar ur en gammal
verksamhetsberättelse från JFK. De har tagit delar ur vår och lagt in i deras, framförallt har de
kopierat de namn som nämns i texten. Vi bör prata med en lärare som kan ge oss vägledning.
- Vi vill anmäla detta, för att det inte är en handling som är rätt. Tjejen som hörde av sig till oss
har anmält och vi kommer även göra detta, som sagt. Innan vi gör detta beslutar vi om att prata
med Nick D., Filip, Amanda och Erica bokar ett möte med honom.

- Programråd: Filip var igår, den 13e i möte med avvecklingen av Rättsvetenskap. Nick frågade
då hur det ser ut med programrådet, vilket vi skulle ta upp på mötet idag.
- Antingen har vi förslag på att ha en person från varje årskull, dock är inte engagemanget för
detta så stort där. Vi funderar därför på om det inte är bättre att starta upp ett programråd för
juristprogrammet, och att det ska växa fram därifrån.
- Vi funderar även över om det är bättre att ha ett kursombud, som tar diskussioner med läraren
under en viss kurs.

- Avvecklingen av rättsvetenskap: De har skickat ut till tidigare studenter att programmet
kommer avvecklas. Några kommer hoppa på kurser nu, medan andra ligger värre till. Men
Katarina S. (studievägledare) tar hand om detta.
- En ny grupp på its. för oss som ska avvecklas. Alla studenter kommer då få samma
information.
- De kommer från och med nu skriva ut tentornas siffror: vi har 7 tentor på oss att klara en
kurs, ordinarie tenta blir tenta 1, omtenta 1 blir tenta 2 osv.
- Våra omtentor kommer ligga på samma dag som de i år 1 för jurister, för att underlätta jobbet
för lärarna. Effektivisering.
- Vi som läser år 2 i rättsvetenskap kommer få tätare omtentatillfällen, på vissa specifika
kurser.
- Alla spärrkurser kommer bli ”softare”, kommer släppa på fler även om man missar kursen.
Detta kommer vara individuellt för personer.
- 6/10 - 17 kommer P.O. ge oss info om år 4.
- År 2021 kommer Rättsvetenskap läggas ned.

- Uppdatering av lista: Vid KÅREN finns en lista på vår styrelse, som ej är uppdaterad. Erica
uppdaterar listan och sätter upp.
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- Utskott samt ny ledamot: Vi ska gå ut med information om att man kan söka.
- Amanda skriver ut information om anmälan, och de söker till ordförande. Sista anmälan är
den 30e september.
- nya projekt inom utskotten

Underskrift:____________________________________________________________________
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