
Protokoll	  från	  möte	  om	  LärNat:s	  framtid,	  möte	  1	  
	  

Tid:	  	   Tisdag	  7	  maj	  kl	  17:15-‐19:00	  
Plats:	  	   Sal	  12:014	  (sektion	  LÄRA:s	  sektionslokal),	  Blåsenhus	  

1. Mötets	  öppnande	  
Maria	  Ingelman-‐Sundberg	  öppnade	  mötet.	  
	  

2. Val	  av	  sekreterare	  
Moa	  Axelsson	  valdes	  till	  sekreterare.	  
	  

3. Mötesdeltagarna	  presenterar	  sig	  
Yonathan,	  från	  UTN:s	  kårgrupp	  var	  närvarande.	  Kårgruppen	  bildades	  för	  att	  noggrant	  
utreda	  de	  frågor	  som	  blir	  aktuella	  i	  och	  med	  att	  UTN	  blir	  en	  kår,	  för	  att	  avlasta	  styrelsen.	  
Kårgruppen	  vill	  bl.a.	  se	  till	  att	  de	  studenter	  vid	  TekNat	  som	  inte	  känner	  sig	  
representerade	  ska	  få	  bli	  det,	  först	  och	  främst	  i	  fullmäktige.	  Tobias,	  från	  UTN:s	  styrelse,	  
närvarande	  som	  representant	  för	  UTN.	  Moa,	  Anna-‐Maria,	  David	  och	  Maria	  från	  LärNat	  
var	  också	  på	  plats.	  
	  

4. Kort	  presentation	  av	  LärNat	  
Inte	  nödvändigt.	  	  
	  

5. Presentation	  av	  Remiss	  angående	  UTN:s	  fullmäktiges	  mandatfördelning	  	  
Yonathan	  berättade	  att	  remissen	  är	  ett	  första	  utkast	  från	  kårgruppen,	  en	  idé	  som	  de	  vill	  
ha	  feedback	  på.	  De	  är	  angelägna	  om	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  bl.a.	  LärNat	  vill.	  
	  

6. Diskussion	  utifrån	  ”Viktigt	  för	  LärNats	  överlevnad”	  	  
	  
Samarbete	  och	  inflytande	  
	  
UTN	  vill	  att	  vi	  ska	  samarbeta	  med	  US,	  de	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  vi	  bevakar	  båda	  delarna	  
i	  vår	  utbildning,	  den	  didaktiska/pedagogiska	  samt	  ämnesdelen.	  Om	  vi	  inte	  blir	  sektion	  
kommer	  vi	  få	  jobba	  med	  att	  stärka	  lärarnas	  inflytande	  genom	  de	  existerande	  
sektionerna.	  Vår	  möjlighet	  att	  påverka	  blir	  mycket	  större	  enligt	  Tobias	  om	  vi	  blir	  en	  
sektion,	  men	  vi	  behöver	  inte	  oroa	  oss	  för	  att	  relationen	  med	  UTN	  ska	  bli	  sämre	  om	  vi	  
väljer	  att	  inte	  bli	  en	  sektion.	  
	  
Det	  finns	  inget	  i	  UTN:s	  stadgar	  som	  säger	  att	  vi	  inte	  kan	  sitta	  med	  i	  LÄRA:s	  styrelse	  
samtidigt	  som	  vi	  är	  en	  sektion	  inom	  UTN.	  
	  
LärNat	  kommer	  kunna	  delta	  i	  båda	  insparkerna	  enligt	  både	  UTN	  och	  LÄRA	  (enligt	  
skriftliga	  uttalandet).	  	  
	  
För	  att	  sitta	  i	  FUM	  måste	  man	  vara	  en	  sektion,	  i	  alla	  fall	  som	  det	  ser	  ut	  idag	  och	  inget	  
pekar	  på	  att	  det	  kommer	  förändras	  inom	  kort.	  En	  sektion	  måste	  ha	  en	  sektionsförening	  



för	  att	  kunna	  tillsätta	  mandat	  i	  FUM.	  Som	  sektion	  får	  man	  sitta	  i	  UTN:s	  olika	  utskott,	  men	  
det	  finns	  inga	  särskilda	  konsekvenser	  om	  man	  inte	  kan	  fylla	  platserna.	  	  
	  
Det	  finns	  i	  nuläget	  inga	  andra	  måsten	  som	  sektion	  än	  att	  man	  är	  demokratisk,	  har	  en	  
rutin	  på	  hur	  man	  tillsätter	  plats	  i	  FUM	  samt	  ser	  till	  att	  man	  faktiskt	  representerar	  den	  
mängd	  studenter	  som	  bestämts.	  Det	  finns	  ett	  sektionsavtal	  men	  det	  fungerar	  i	  nuläget	  
inte	  bra.	  Det	  finns	  ambitioner	  att	  upprätta	  ett	  nytt	  sektionsavtal,	  då	  i	  samarbete	  med	  
sektionerna.	  Vill	  vi	  bli	  en	  sektion	  kommer	  vi	  tidigast	  i	  januari	  2014	  få	  plats	  i	  FUM	  (pga.	  
de	  stadgeändringar	  UTN	  behöver	  göra)	  Om	  LärNat	  som	  sektionsförening	  skulle	  
försvinna	  i	  framtiden,	  pga.	  av	  t.ex.	  bristande	  engagemang,	  har	  vi	  en	  önskan	  om	  att	  alla	  
naturvetande	  lärarstudenter	  ska	  kunna	  representeras	  av	  en	  annan	  sektion.	  Om	  detta	  är	  
möjligt	  eller	  inte	  har	  UTN	  i	  dagsläget	  svårt	  att	  svara	  på.	  	  
	  
Det	  finns	  inget	  krav	  på	  att	  sektionsmedlemmarna	  behöver	  vara	  med	  i	  kåren,	  dvs.	  om	  
LärNat	  blir	  en	  sektion	  (sektionsförening)	  finns	  inget	  som	  säger	  att	  våra	  medlemmar	  
behöver	  vara	  med	  i	  UTN.	  Vissa	  sektioner	  har	  specifika	  sektionsstadgar	  som	  säger	  att	  den	  
som	  sitter	  som	  sektionsrepresentant	  i	  FUM	  ska	  vara	  medlem	  i	  UTN,	  men	  detta	  är	  inte	  ett	  
obligatorium	  för	  sektionerna	  från	  UTN:s	  sida.	  	  	  
	  
UTN	  jobbar	  för	  att	  vara	  en	  avgiftsfri	  kår.	  	  
	  
Det	  finns	  inget	  måste	  på	  att	  ha	  ett	  studieråd	  om	  vi	  blir	  en	  sektion.	  Vi	  får	  välja	  själva	  hur	  vi	  
vill	  vara	  respresenterade	  i	  studieråd	  och	  programråd.	  Vi	  kan	  starta	  ett	  eget	  studieråd	  
eller	  sitta	  med	  i	  de	  redan	  existerande.	  Skulle	  vi	  se	  till	  att	  ha	  representanter	  i	  de	  redan	  
existerande	  studieråden	  skulle	  våra	  frågor	  sedan	  tas	  upp	  av	  studierådsrepresentanter	  på	  
de	  specifika	  kandidatprogramråden.	  Det	  finns	  då	  risk	  att	  våra	  frågor	  och	  vår	  situation	  
inte	  uppmärksammas	  till	  den	  grad	  vi	  önskar	  eftersom	  kandidatprogrammen	  har	  en	  
annan	  ingång	  och	  syn	  på	  innehållet	  i	  kurserna	  än	  vad	  lärare	  kanske	  har.	  Ett	  eget	  
studieråd	  skulle	  ge	  garanterade	  platser	  i	  studiesocialt	  utskott	  samt	  utbildningsutskottet.	  
Skulle	  vi	  starta	  ett	  eget	  studieråd	  vore	  det	  intressant	  att	  även	  försöka	  starta	  ett	  eget	  
programråd	  för	  naturvetarlärarstudenterna,	  med	  representanter	  från	  studierådet	  och	  de	  
båda	  delarna	  av	  utbildningen	  (utbildningsvetenskapliga	  samt	  ämnesinriktade).	  Att	  starta	  
ett	  eget	  studieråd	  skulle	  troligen	  göra	  att	  våra	  åsikter	  och	  önskemål	  uppmärksammades	  
mer.	  Att	  starta	  upp	  ett	  studieråd	  (och	  möjligen	  ett	  eget	  programråd)	  kommer	  innebära	  
mycket	  jobb,	  men	  i	  längden	  kan	  det	  vara	  mer	  effektivt	  eftersom	  vi	  då	  inte	  behöver	  
upprätta	  nya	  samarbeten	  med	  andra	  studieråd	  varje	  år	  pga.	  av	  att	  de	  representanterna	  
byts	  ut.	  	  
	  
Ekonomi	  
	  
Den	  ekonomiska	  frågan	  är	  komplicerad.	  Väljer	  vi	  att	  inte	  vara	  en	  sektion	  inom	  UTN	  finns	  
risk	  att	  vi	  blir	  nedprioriterade	  när	  pengar	  ska	  delas	  ut.	  Den	  fond	  vi	  sökt	  pengar	  från	  hos	  
UTN	  tidigare	  kanske	  inte	  kommer	  finnas	  kvar	  när	  de	  blir	  kår,	  det	  är	  oklart	  Det	  finns	  en	  
TekNat-‐sektion	  under	  US,	  där	  kanske	  vi	  kan	  söka	  pengar.	  Likväl	  kanske	  vi	  kommer	  
kunna	  söka	  pengar	  direkt	  från	  US	  (verksamhetsbidrag)	  och	  från	  LÄRA,	  men	  med	  tanke	  
på	  att	  US	  nu	  kommer	  få	  mindre	  pengar	  eftersom	  färre	  medlemsavgifter	  kommer	  in	  så	  är	  
det	  osäkert	  hur	  mycket	  pengar	  som	  kommer	  gå	  att	  söka	  från	  LÄRA	  och	  US.	  Det	  kanske	  



kan	  vara	  möjligt	  att	  upprätta	  något	  kontrakt	  mellan	  US	  och	  UTN	  som	  säger	  att	  de	  betalar	  
hälften	  av	  vår	  verksamhet	  var	  om	  vi	  har	  ett	  samarbete	  med	  båda	  parter.	  Slutsats:	  det	  
finns	  inga	  direkta,	  bra	  svar	  på	  de	  ekonomiska	  frågorna	  i	  nuläget.	  
	  
Praktiska	  frågor	  
	  
Stadgeändringar	  vi	  behöver	  göra	  om	  vi	  blir	  sektion:	  skriva	  in	  en	  rutin	  på	  hur	  vi	  tillsätter	  
representanter	  till	  FUM,	  skriva	  att	  vi	  representerar	  den	  mängd	  studenter	  som	  vi	  kommer	  
överens	  med	  UTN	  om	  (naturvetande	  lärarstudenter).	  Ska	  också	  framgå	  att	  vi	  är	  en	  
demokratisk	  förening.	  Vi	  behöver	  inte	  ändra	  föreningsform,	  vi	  kan	  alltså	  fortsätta	  vara	  
en	  ideell	  förening	  även	  om	  vi	  blir	  en	  sektionsförening.	  	  
	  
Vi	  ska	  försöka	  se	  till	  att	  det	  är	  möjligt	  för	  våra	  medlemmar	  att	  vara	  med	  i	  andra	  
sektionsföreningar	  också.	  	  
	  
Frågan	  om	  eget	  studieråd	  eller	  inte	  ska	  inte	  behandlas	  i	  remissvaret,	  det	  är	  enbart	  en	  
organisations/stadgefråga.	  	  	  	  
	  
Vi	  behöver	  ha	  ett	  remissvar	  klart	  senast	  i	  oktober	  2013	  (till	  UTN:s	  andra	  FUM-‐möte).	  
Kårgruppen	  ser	  gärna	  att	  vi	  skickar	  remissvaret	  till	  dem	  i	  förväg,	  inte	  direkt	  till	  styrelsen,	  
så	  vi	  kan	  diskutera	  eventuella	  oklarheter/svårigheter.	  	  	  	  
	  

7. Sammanfattande	  diskussion	  
Ingen	  explicit	  sammanfattande	  diskussion	  ägde	  rum.	  	  
	  

8. Mötets	  avslutande	  
Maria	  Ingelman-‐Sundberg	  avslutade	  mötet.	  	  


