
Protokoll	  från	  möte	  om	  LärNat:s	  framtid,	  möte	  2	  	  

Tid:	  	   fredag	  14	  juni	  kl	  11:15-‐13:00	  
Plats:	  	   sal	  12:014	  (sektion	  LÄRAs	  sektionslokal),	  Blåsenhus	  

Dagordning	  

1. Mötets	  öppnande	  	  
-‐ Maria	  öppnar	  mötet	  

2. Mötesdeltagarna	  presenterar	  sig	  
Presentation	  av	  deltagare,	  Maria	  (LärNat),	  Martin	  (LärNat),	  Martin	  Norlin	  (UTN),	  Fredrik	  
Pettersson	  (US),	  Klara	  Ellström	  (US),	  Robin	  (LärNat)	  

3. Kort	  presentation	  av	  LärNat	  
-‐ Vad	  är	  LärNat?	  Presentation.	  Se	  hemsidan	  för	  mer	  information	  

	  
4. Kort	  sammanfattning	  av	  Remiss	  angående	  UTN-‐s	  fullmäktiges	  mandatfördelning	  	  

-‐ Maria	  ska	  skicka	  ut	  remiss	  till	  Klara	  som	  skickar	  vidare	  till	  Fredrik	  Pettersson.	  Klara	  
tycker	  att	  det	  är	  en	  bra	  idé	  med	  lärarföreningarna	  men	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vara	  
klara	  med	  vem	  som	  ansvarar	  för	  vad	  gällande	  lärarna.	  	  	  

-‐ Klara	  berättar	  att	  man	  har	  diskuterat	  kring	  de	  olika	  praxis	  som	  finns	  på	  olika	  
fakulteter	  och	  hur	  man	  kan	  jobba	  fakultetsöverskridande.	  	  

-‐ Man	  kan	  vara	  medlem	  i	  flera	  sektioner	  i	  US	  idag	  men	  man	  delar	  på	  mandaten	  så	  att	  
man	  inte	  får	  dubbelmandat	  i	  två	  olika	  sektioner.	  

-‐ Fredrik	  säger	  att	  man	  självklart	  ska	  kunna	  representeras	  av	  båda	  kårerna	  och	  vara	  
medlem	  i	  alla	  kårerna.	  Men	  man	  kommer	  då	  kallas	  ”stödmedlem”	  av	  några	  av	  
kårerna	  för	  att	  det	  är	  nationellt	  (?)	  beslutat	  att	  man	  bara	  får	  representeras	  av	  en	  kår.	  
De	  kåren	  representerar	  får	  man	  bidrag	  och	  stöd	  för	  och	  då	  blir	  det	  svårt	  med	  
bidraget.	  

-‐ Klara	  berättar	  att	  man	  kan	  söka	  bidrag	  genom	  TekNat-‐sektion	  i	  US	  också	  som	  har	  en	  
del	  pengar.	  	  
	  

5. Diskussion	  utifrån	  ”Viktigt	  för	  LärNats	  framtid”	  	  
	  
-‐ Vad	  innebär	  det	  för	  vårt	  samarbete	  med	  US	  ifall	  vårt	  inflytande	  i	  UTN	  ökar?	  

Fredrik:	  Det	  finns	  inga	  direkta	  följder	  från	  UTN	  eller	  US	  men	  han	  tror	  att	  LärNat	  
borde	  ha	  en	  egen	  identitet	  så	  att	  man	  står	  mellan	  organisationerna.	  Om	  LärNat	  flyter	  
in	  och	  helt	  blir	  ett	  med	  UTN	  så	  distansierar	  man	  sig	  lite	  för	  mycket	  från	  
lärarstudenter.	  Ekonomiskt	  så	  spelar	  det	  ingen	  roll	  vilka	  som	  får	  verksamhetsbidrag	  
men	  om	  något	  år	  när	  man	  inte	  vet	  om	  diskussionerna	  bakom	  besluten	  som	  fattas	  så	  
kan	  vissa	  börja	  ifrågasätta	  varför	  man	  ger	  bidrag	  till	  LärNat.	  
Martin	  Norlin:	  LärNat	  kommer	  bara	  representera	  lärarstudenterna	  så	  LärNat	  är	  
fortfarande	  en	  fristående	  organisation	  på	  så	  sätt.	  	  
Klara:	  Hur	  är	  LärNats	  kontakt	  med	  kemisterna,	  matematikerna	  och	  de	  andra	  
sektionerna?	  	  LärNat	  förklarar	  att	  vi	  har	  styrelseledamöter	  som	  representerar	  varje	  
ämnesområde	  just	  nu	  och	  att	  kontakten	  är	  god	  med	  dem.	  



Klara:	  Ang.	  sektionsfrågan	  så	  anser	  Klara	  att	  det	  är	  fortfarande	  är	  viktigt	  att	  vi	  inte	  
blir	  så	  pass	  separerade	  från	  lärarstudenterna	  och	  Lära	  att	  det	  blir	  två	  helt	  olika	  
organisationer.	  	  
Fredrik:	  Vad	  säger	  Lära?	  Maria	  svarar	  att	  de	  inte	  ställer	  sig	  negativa	  till	  samarbete	  
med	  UTN.	  	  
Klara:	  Ang.	  insparken,	  US	  arrangerar	  inte	  det.	  Upp	  till	  Lära.	  Tycker	  att	  rekryteringen	  
av	  generaler	  är	  konstig.	  
Martin	  Norlin:	  Ej	  UTN	  som	  arrangerar	  men	  det	  borde	  inte	  vara	  något	  problem	  med	  
insparken.	  	  
	  
Sektionaliseringsfrågan:	  US	  tror	  inte	  att	  det	  kommer	  att	  påverka	  oss	  om	  US	  
sektionaliserats	  mandatmässigt.	  
	  
Ekonomi:	  
David:	  Hur	  blir	  det	  med	  verksamhetsbidrag?	  LärNat	  har	  sökt	  det.	  
Klara:	  Verksamhetsbidraget	  går	  till	  föreningar	  som	  kan	  delas	  in	  i	  sektionerna	  för	  US.	  
Sektionerna	  har	  egna	  riktlinjer	  gällande	  verksamhetsbidragen	  utifrån	  US.	  
Man	  kan	  alltså	  få	  avslag	  centralt	  men	  sedan	  skickas	  det	  till	  sektionen	  som	  tar	  
beslutet	  angående	  ansökan	  om	  bidrag	  (i	  vårt	  fall	  Sektion	  Lära).	  
Klara:	  Utifrån	  hum-‐sektionen	  så	  tas	  beslutet	  utifrån	  hur	  väl	  det	  anknyter	  till	  
sektionsämnet.	  T	  ex	  som	  LärNat	  arrangerar	  något	  som	  har	  med	  lärare	  att	  göra	  så	  får	  
man	  bidrag	  men	  om	  det	  bara	  har	  med	  t	  ex	  matematik	  att	  göra	  så	  skulle	  man	  få	  avlsag,	  
det	  är	  dock	  det	  som	  gäller	  för	  just	  hum-‐sektionen.	  	  
David:	  Kan	  man	  dela	  upp	  bidragen	  mellan	  UTN	  och	  US?	  
Fredrik:	  Vi	  är	  fel	  personer	  att	  fråga.	  Det	  är	  upp	  till	  Lära.	  
Klara:	  US	  har	  inte	  längre	  lika	  mycket	  pengar.	  US	  får	  bidrag	  från	  universitetet	  som	  tar	  
beslut	  per	  tre	  år	  som	  grundar	  sig	  i	  HST	  alltså	  verksamhetsområde,	  per	  student	  man	  
representerar,	  dessutom	  får	  man	  ett	  bidrag	  för	  varje	  medlem	  i	  kåren.	  
Bidragen	  delas	  upp	  utefter	  var	  högskolepoängen	  tas,	  det	  är	  dessa	  som	  räknas	  som	  
HST:s.	  	  
Martin	  Norlin:	  För	  UTN	  så	  kommer	  bidragen	  fördelas	  på	  sektionerna	  beroende	  på	  
representationsantal/medlemsantal	  och	  sedan	  kommer	  en	  pott	  finnas	  som	  man	  kan	  
äska	  pengar	  från	  om	  man	  har	  lite	  bidrag.	  
Klara:	  Ang.	  sektionsfrågan,	  om	  LärNat	  blir	  en	  sektion	  i	  UTN	  men	  sitter	  som	  
representant	  i	  Lära	  så	  blir	  det	  lite	  konstigt	  på	  samma	  sätt	  som	  att	  om	  Lära	  skulle	  ha	  
representation	  i	  UTN.	  
Fredrik:	  Men	  om	  LärNat	  har	  en	  klar	  och	  tydlig	  identitet	  som	  fristående	  organisation	  
så	  är	  det	  inga	  problem.	  
Klara:	  Hör	  av	  er	  om	  det	  finns	  något	  som	  är	  viktigt	  att	  få	  inkluderat	  i	  centrala	  avtal	  
gällande	  lärarprogrammet.	  	  
Klara:	  Gör	  ett	  utkast	  på	  skrivelse	  om	  studievägledning.	  Skickar	  till	  Maria.	  Klara:	  Man	  
måste	  inte	  vara	  medlem	  i	  kårerna	  för	  att	  vara	  medlem	  i	  LärNat,	  bara	  om	  man	  ska	  
vara	  studentrepresentant.	  	  
	  

6. Sammanfattande	  diskussion	  
	  

7. Mötets	  avslutande	  


