Humanistiska och teologiska studentkåren
vid Lunds universitet

Styrelsemöte 11
09-05-2016
"

Styrelsen"

"

"

	


Ärende §

Kommentar/Beslut

§1

Mötets öppnande

Kårordförande tillika ständig mötesordförande
Ronja Lundgren öppnade mötet.

§2

Val justerare

Styrelsen beslutade	


"

att välja Hanna Isero till justerare.
§3

Justering av röstlängden

Alla ledamöter närvarande.	


§4

Mötets behöriga utlysande

Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§5

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§6

Fastställande av föredragningslistan

Dagordningen fastställd med tillägg §8 Presidiet
informerar och övriga punkter därefter flyttas
ned ett hack.	


"
Föregående mötesprotokoll

"

Protokoll

"
"
"
"Närvarande ledamöter:	

"Ronja Lundgren	

 	

 kårordförande	

"Oskar Johansson	

 	

 vice kårordförande	

"Viktor Andersson	

 	

 vice kårordförande	

"Thobias Bergström	

 	

 ledamot	

"Caroline Ljungqvist	

 	

 ledamot	

"Filippa Wieselgren	

 	

 ledamot	

"Hanna Isero	

 	

 	

 ledamot	

"
"

§7

	


Finns ej.
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§8

Ärende §

Kommentar/Beslut

Presidiet informerar

Ronja har varit sjuk. Har varit på
rektorsuppvaktning och vill hylla både Cecilia
och Sebastians tal. Har arbetat en hel del med att
skriva ihop åsiktsdokumentet som ska upp till
FUM imorgon. 	

Denna vecka innehållet bland annat TRF stämma
- Prefektforum - FUM - Val-FUM Fakultetsstyrelsen där förslag på ny
Arbetsordning ska beslutas om. 	

Ronja kommer vara ledig tors-fre. 	


"

Oskar har mycket ärenden i vanlig ordning av
olika natur. Har studentrådssamtal där han träffar
alla studentrådsordförandena enskilt i en timme
för att diskutera deras verksamhetsår. Detta har
varit med goda resultat hittills.	

Åker på SFS-FUM på torsdag eftermiddag. 	

En del jobb med universitetssaker som MOOCs
där Oskar. Filippa de Laval (TLTH) och Jack
Senften (SAM) sitter med och kallar sig själva
för MOOCsperterna.	


"

Viktor - Har roddat Valting där en del HTS:are
blev vald till olika poster. Värt att nämnas är
bland annat att Ronja sitter i LUS styrelse 16/17
och Oskar sitter i Utbildningsnämnden.	

Har i övrigt jobbat mycket med
kommunikationsplanen för Studentlund.
§9

Äskande Examensceremoni

Styrelsen diskuterar det inkomna äskandet från
examanskommitén för Ämneslärarutbildningens
examensceremoni på en principiell nivå. Frågor
som ställs handlar om hur vi ska sätta standarden
för denna typ av äskanden i framtiden. Om vi
bifaller detta äskanden, hur ska vi då behandla
liknande ärenden i framtiden. Vilka ska vi välja
att ”fira” och inte?	


"

Det lyfts att det är problematiskt att bifalla
äskanden som inte kommer från HTSmedlemmar eller till verksamhetens gynnande. 	


"
Styrelsen beslutade	

"
att avslå det inkomna äskandet. 	

"

Caroline Ljungqvist deltog inte i beslutet.
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§10

Ärende §

Kommentar/Beslut

HTS Policydokument

Styrelsen beslutade 	


"

att bifalla båda yrkandena.
§11

HTS verksamhetsplan samt budget för
verksamhetsåret 16/17

Styrelsen beslutade 	


"

att tillsätta en arbetsgrupp för
verksamhetsplanen bestående av Hanna, Oskar
och Viktor	


"

att tillsätta en arbetsgrupp för budgeten
bestående av Filippa och Ronja.	


"
§12

Övriga frågor

Information om datum.	

Aktivatack: 3 juni	

Styrelseöverlämning: 10-12 juni på Lillsjödal	


§13

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Mötets avslutande

______________________"
Ronja Lundgren, ordförande

Ronja förklarar mötet avslutat.

______________________"
Viktor Andersson, sekreterare

______________________"
Hanna Isero, justerare
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