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Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  
Vasagatan 1, Box 600, 405 30 Göteborg 
031 786 00 00 
www.gu.se/handelshogskolan  info@handels.gu.se 
 

UTBILDNINGSUTSKOTTET 
 
Datum: 2022-02-22 
Tid: 14.00-16.00 
Plats: ZOOM 
Närvarande: Ämneskoordinatorerna: Martin Amnell (Offentlig rätt) och Erik Björling 

(Rättsvetenskap, Straffrätt och Processrätt), Lena Björk, Mette Antonsen 
(ersättare för Ulrik Lork)  
Studentrepresentanter: Eliaz Utbult (JF), Wilma Markholm (JF), Sara 
Hammond (avgående FEMJUR), Tamara Chibain (tillträdande FEMJUR/ht), 
Disa Antan (tillträdande FEMJUR/vt)  

Frånvarande: 
 
 
Övriga:  

Cecilia Flodén, Robin Nappo, Patrik Emblad (Skatterätt), Erik Lidman 
(Civilrätt), ämnesföreträdaren Claes Martinson tillika ersättare för Erik Lidman 
(Civilrätt) samt Niels Krabbe (Internationell rätt)  
  

Ordförande: Ann-Sophie Sallander (viceprefekt med ansvar för utbildningsfrågor på grund- 
och avancerad nivå) 

   
Protokollförare: Ylva Benson  

 

Dagordning Beskrivning Anteckningar/åtgärder 

§ 1  Fastställande av dagordningen. UU fastställer dagordningen med två 
informationspunkter från 
studievägledningen.  

§ 2  Val av justeringsperson Martin Amnell utses till justeringsperson. 

§ 3  Justering av 
protokoll/minnesanteckningar från 
föregående möte. 

Protokollet godkänns och läggs till 
handlingarna.  
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§ 4  Presentation av nya ledamöter * Eliaz Utbult/Wilma Markholm (termin 6 
och 4) är nya utbildningsansvariga inom JF 
2022.  
* Disa Antan/Tamara Chibain (termin 4 
och 2) är nya utbildningsansvariga inom 
FEMJUR 2022.  
 
* Ämneskordinatorerna Erik Björling och 
Martin Amnell presenterar sig.   

§ 5  Ordförandebeslut  * Ordföranden informerar om att det utöver 
sedvanliga beslut om tillgodoräknanden och 
anpassningar (Jens Andreasson ansvarar 
alltjämt för dessa beslut) har inga övriga 
beslut fattats.  
 
* Studentorganisationerna är informerade 
om besluten sedan tidigare. 
 

§ 6  Information från 
studentrepresentanterna 

* Studentrepresentanterna uppger att UU 
protokollen fr o m nu kommer att läggas ut 
på JF:s hemsida. Allt för att tydliggöra för 
studenterna vad som diskuteras/tas upp i 
UU.  
 
* Alltjämt upplever studenterna att 
Canvasnotiser kommer på konstiga tider 
och alltjämt är önskan att anslag m.m. 
endast publiceras på kontorstid.  
 
Åtgärd:  
Ordföranden påminner om studenternas 
möjlighet att också stänga av notiser. 
Ämneskoordinatorerna uppmanas ta med 
sig detta till respektive ämnesgrupp samt 
kursansvariga. 
 
* Studenterna önskar gärna framöver få 
besked hur digitaliserat material är tänkt att 
användas. Det material som inte håller 
tekniskt god kvalitet ser man från 
studenthåll helst inte att det återanvänds. 
Det material som är av god kvalitet kanske 
dock kan återanvändas. Om lärare på 
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introduktionerna berättar hur ev. 
digitaliserat material ska komma användas 
är det uppskattat.  
 
Åtgärd:  
Ordföranden påpekar att vi är ett 
campusbaserat universitet varför vi 
framöver huvudsakligen kommer bedriva 
undervisning på plats. De digitala 
erfarenheterna vi nu skaffat oss kan dock 
innebära att vi framöver kan komma 
använda digitala verktyg i något större 
utsräckning t ex när lokalbehovet eller 
pedagogiken så påkallar. Vid det inställda 
jullkollegiet i december 2021 var tanken att 
kollegiet skulle ha diskutera erfarenheter 
från den digitala undervisningen 2020-2021. 
Förhoppningsvis kommer vi framöver kunna 
ta upp denna viktiga fråga igen inom 
kollegiet. 
Ämneskoordinatorerna uppmanas ta med 
sig detta till respektive ämnesgrupp samt 
kursansvariga. 
 
* JF hade gärna sett att de föreläsningar etc 
som rekommenderas i mailet från Johan 
Häggman kunde integreras tydligare i 
kurserna.  
 
Åtgärd:  
Ordföranden ber att få återkomma när hon 
hunnit titta närmare på mailet. 
 
* JF utreder vidare frågan om det skulle gå 
att införa ett kortare vinterlov på det sätt 
läkarprogrammet har i Lund. Tanken skulle 
vara att studenterna börjar en vecka 
tidigare på hösten och slutar en vecka 
senare på våren.   
 
Åtgärd:  
Ordföranden berättar att vi inte själva styr 
vår teminsindelning . Om vi önskar ha en 
avvikande terminstid måste detta sökas 
centralt hos GU. Vidare uppges att 
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Juristprogramet i Uppsala tidigare hade 
terminskurser om 18 hp (ht) och 22 hp (vt). 
Uppsala har av någon anledning frångått 
detta upplägg, vilket JF i så fall bör 
undersöka vidare. I övrigt framhålls en del 
svårigheter med ett sådant införande. 
 
* Canvasanvändningen skiljer sig mycket åt 
på våra kurser. Studeterna uppskattar om 
lärare på introduktionen kunde tala om hur 
just hen tänkt använda Canvas. Idag är 
studenter oroliga att de missa viktig 
information.  
 
Åtgärd:  
Ordföranden tar med sig frågan. En viss 
form av samordning skulle kanske kunna 
ske om alla kursansvariga, men även 
amanuenserna, kontaktar 
kursadmininstratörerna1 som har god inblick 
i hur Canvas kan användas effektivt. 
Ämneskoordinatorerna uppmanas ta med 
sig detta till respektive ämnesgrupp samt 
kursansvariga. 
 
* Ordföranden uppmanar avslutningsvis 
JF/FEMJUR att främst be kursombuden för 
de olika kurserna att ta upp ev. frågor direkt 
med kursansvariga på det sätt som nu skett 
t ex beträffande föreläsningen direkt efter 
söndagstentan på Straffrätt. Det är viktigt 
att UU kan fokuseras till utmaningar/ 
svårigheter av mer principiell och/eller 
generell karaktär. Direkt kursspecifika 
utmaningar/svårigheter bör i första hand tas 
direk med kursansvarig för respektive kurs. 

§ 7  Ev. information från externa 
relationer 

* Juristernas inspriationskväll kommer i 
år att äga rum 30 mars 2022. Några mycket 
spännande alumner kommer då delta via 
Zoom. Information om detta, men även om 
andra evenemang ges via Canvas, 
Studentportalen, skärmarna på 

 
1 Även Jeffrey Johns är duktig på att visa hur vi kan göra för att ha mer enhetliga Canvassidor. 
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Handelshögskolan och studenternas 
Facebookgrupper. UU diskuterar vilka 
kanaler vi ska/bör använda oss av för att 
sprida information om olika event. En 
gemensam Canvassida för hela 
juristprogrammet ska skapas. UU diskuterar 
att det kan vara bra för våra studenter att 
anmäla sig till externa relationers s k 
jobteasermail.2 
 
* MSA kommer i slutet av april erbjuda 
möjlighet för ett litet urval av studenter att 
”skugga en advokat”.  
 
* Mette erbjuder även möjlighet att låta 
kursombuden i kursombudsutskottet få en 
kort utbildning i vad de bör tänka på i rollen 
som nyutnämnt kursombud. JF/FEMJUR 
kan gärna höra av sig till henne rörande 
detta. Denna utbildning har hon hållit i 
tidigare.  

§ 8  Information från ordföranden  * Tre extratillfällen/extra omtentor (dvs 
utöver omtenta och augustiomtenta) 
kommer äga rum under vt 2022 (Miljörätt, 
del av HRO301 (se tidigare UU-protokoll), 
Kexen, HRO560 (prel juni 2022) samt 
Förvaltningsrätt, del av HRO301 (mars 
2022). 
 
* Samtlig personal har bjudits in till en kurs 
rörande mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer. Förhoppningen är att vi i 
och med denna utbildning lättare ska kunna 
säkerställa hur examensmålet ” kunskap 
om mäns vål mot kvinnor och våld i nära 
relationer” uppfylls. Idag examineras detta 
examensmål främst på termin 2 
(familjerätt), termin 3 och termin 4. 
 
* Ordföranden meddelar att 
säkerhetsansvarig meddelat att information 

 
2    https://handels.jobteaser.com 
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om brandlarmsövning ska ha gått ut till 
såväl anställda som studenter i samband 
med den senaste övningen.  
 
* Avslutningsvis nämns att skyddsrond för 
studenterna är inplanerad till den 10 mars 
2022.  
 

§ 9  Utbildningsutvärdering av 
Juristprogrammet med extern 
bedömargrupp. Val av 
studentrepresentanter. Se 
preliminär tidsplan på Teams. 

Ordföranden uppger att arbetet inför den 
stundande programutvärderingen pågår (se 
preliminär tidsplan på Teams). JF ombeds 
hjälpa till att finna två studentrepresentanter 
som kan delta i utvärderingsarbetet.  
 
Åtgärd: Ordföranden kommer att ge 
närmare information om 
studentrepresentanterna ska vara studenter 
vid Göteborgs universitet eller övrigt 
universitet. 
 
Tjänsteanteckning 2022-02-22/Ylva Benson 
Efter mötet informeras JF om att det ska vara två 

studentrepresentanter från ett annat universitet. 

 
Mette Antonsen frågar hur arbetet med 
institutionens ev. rådgivande råd går. 
Ordföranden uppger att arbete pågår.  

§ 10  Diskussion om dokument (se 
Teams)  

a) Arbetsordning för 
ämnesgrupperna vid JI 
(Dnr GU 2022/xxxx) 

b) Rutin för kursvärdering vid 
JI (Dnr GU 2022/xxxx) 

c) Mall för kursrapporter vid 
JI (Dnr GU 2022/XXX) 

* UU diskuterar dokumenten. Ordföranden 
uppger att dokumenten kommer att tas upp 
på morgondagens ledningsmöte, varför det 
är viktigt att ev. synpunkter på dokumenten 
skickas in till ordföranden.  
 
* Det antecknas att dokument a) varit uppe 
för diskussion under julkollegium i 
december 2021 samt PU. Under IR 2022-
03-02 kommer dessa dokument att 
presenteras.  
 
Tjänsteanteckning 2022-02-22/Ylva Benson 
Ordföranden mailar efter mötet ut en uppmaning till ej 

närvarande ämneskordinatorerna att inför 
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ledningsgruppsmötet i morgon inkomma med ev. 
synpunkter. 

§ 11  Kursplaner, litteraturlistor m m * Det antecknas att justeringarna av 
Teoriterminen (HRO301), som delvis 
tidigare nämnts i UU, är föranledda av 
resultatet från tidigare kursrapporter. 
Övergångsreglerna kommer att förtydligas i 
samarbete med kursansvarig lärare. På 
fråga från studentrepresentanterna uppges 
att terminen ev kan komma att delas upp i 
två 15 hp kurser för det fall det nu 
föreslagna upplägget skulle visa att så vore 
lämpligt. UU tillstyrker kursplanen.  
 
* Vad gäller kursen Handels-och 
transporträtt (HRL002) antecknas att det 
är den andra kursen på 
Logistikprogrammet. Daniel Hult Granström 
har justerat kursplanen till höstens 
kursomgång. Av kursrapporten att döma (se 
nedan § 12) framgår att höstens 
kursomgång fungerat mycket bra. 
Kursplanen har vidare skickats till Elisabeth 
Karlsson (utbildningsansvarig för 
Logistikprogrammet) och Externa relationer 
för synpunter. Reflektionsverkstäder ska 
framöver kallas SMART student Logistik.  
UU tillstyrker kursplanen.  
 
* Kursplanen Trade, Digitalization and 
Sustainabilty: Law and Policy (GM 1218) 
7,5 hp antecknas vara en kurs på GS som 
enbart ska godkännas av Juridiska 
institutionen. Det antecknas att proprefekt 
redan anmärkt att examinationsmomenten 
är omfattande och ev. inte ryms inom den 
kursbudget kursen har.  
Åtgärd: Ordföranden meddelar 
kursansvarig de synpunkter som inkommit.   
 
* Litteraturlistan för kursen 
Förvaltningsrättslig fördjupningskurs 
(HRS265) önskas fastställas i enlighet med 
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bilaga (se Teams). UU tillstyrker 
justeringen.  
 
* Det antecknas att vi till nästa möte har 
kursplanen för Arbetsrätt med mera 
(HRO580) att behandla. 
 
* Det antecknas att IR:s ordföranden i 
kallelseunderlaget till kommande IR möte 
föreslagit en annan ordning för kursplaner.  
 

§ 12  Kursrapporter och kvalitetsarbete  * Det antecknas att alla genomförda 
kursrapporter läggs ut på UU/teams-
samarbetssida. 
 
* Vi har fått in kursrapporter rörande 
Handels-och transporträtt (HRL002) samt 
Folkrätt (HRS198).  

§ 13  Övriga frågor  * Studievägledare påminner om att 
institutionen arrangerar en 
fördjupningskurspresentation den 12 
april 2022 kl. 10-12 (zoom). Det är viktigt 
att lärare och ev. tidigare studenter deltar 
på denna presentation. Skatterättskurserna 
(HRS233 och HRS331) kommer att 
presenteras separat p g a andra 
åttaganden.  
 
Åtgärd: Ämneskordinatorerna får i uppgift 
att sprida detta datum och vikten av 
presentationerna i sina resp ämnesgrupper. 
 
* Vidare uppges att vi behöver en 
lärarrepresentant till besöksdagen den 22 
mars. Erik Björling åtar sig uppdraget.  
 
* Ordföranden tackar av Sara 
Hammond/(Malla Silfverstolpe) från 
FEMJUR för detta år. Välfungerande 
studentföreningar är ovärdeligt. 

   

Nästa möte äger rum 29 mars 2022 kl 14.00-16.00 
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Digitalt godkänd 2022-02-22 

 

Ylva Benson  Ann-Sophie Sallander Martin Amnell    

Protokollförare  Ordförande  Justeringsperson 


