Humanistiska och teologiska studentkåren
vid Lunds universitet

Styrelsemöte 13
10-03-2015
"

Styrelsen"

"

	


"

Protokoll

"
"Närvarande ledamöter:	

"Filippa Wieselgren	

 	

 kårordförande	

"Susanne Persson	

 	

 vice kårordförande	

"Lukas Olsson	

 	

 	

 vice kårordförande	

"Thobias Bergström	

 	

 ledamot	

"Caroline Ljungqvist	

 	

 ledamot	

"Henrik Ullstad	

 	

 ledamot	

 	

"Frida Wallin	

 	

 	

 ledamot	

""
"Frånvarande:	

"Johanna Lundin	

""
"Adjungerade:	

"Amanda Bjernestedt	

 	

 Kandidat till valberedning	

"Amanda Morrill	

 	

 Kandidat till valberedning	

"Anna Ek	

 	

 	

 Fossil Free LU	

"Mikael Novén	

	

 	

 Fossil Free LU	

""
"
"
"

"

Ärende §

Kommentar/Beslut

§1

Mötets öppnande

Kårordförande tillika ständig mötesordförande
Filippa Wieselgren öppnade mötet.

§2

Val justerare

Styrelsen beslutade	


"

att välja Thobias Bergström till justerare.
§3

Justering av röstlängden

Johanna Lundin ej närvarande, övriga ledamöter
närvarande.

§4

Mötets behöriga utlysande

Mötet fanns vara behörigt utlyst.
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§5

Ärende §

Kommentar/Beslut

Adjungeringar

Amanda Bjernestedt	

Amanda Morrill	

Mikael Novén	

Anna Ek	


"
Styrelsen beslutade	

"

att adjungera in ovanstående till mötet.
§6

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes.

§7

Föregående mötesprotokoll

Inga justerade protokoll förelåg.

§8

Rapport Hybrid	


"

Punkten utgår.

§9

Presidiet informerar

Filippa och Lukas har haft möte med LUNAs
presidium om ny organisation av den Lunära
högtiden. 	


"

Lukas ska delta i en workshop om
arbetsmiljöorganisation under dagen. 	


"

Susanne har tillsammans med representanterna
från kulturvetenskapliga studentrådet besökt
studenterna modevetenskap i Helsingborg för att
diskutera problematiken med programmet samt
hur vi kan bli synligare på Campus. 	


"

Det har hållts en ordförandefrukost där
studentrådsordförandena diskuterade utmaningar
inför våren samt sammanfattade höstterminen.	


"

Lukas deltog i Studentlundsdagen med
representanter från alla tre benen inom
samarbetet.	
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Ärende §

Kommentar/Beslut
Speak-up days hölls förra veckan. Studenter
bjöds på kaffe i utbyte mot att de fyllde i en
enkät. Vi fick in cirka 175 svar.	


"

Filippa har skickat in underlag till SESUS så att
vi fortsatt kan få bidrag. 	


"

Alla förtroendeposter har utlysts. Valfum 1
kommer behandla presidieposterna samt
styrelseposterna. Valfum 2 behandlar övriga
poster.
§10

Ekonomisk rapport	


Bodil besökte oss förra veckan och allt ser bra
ut.

§11

Rapport från arbetsgrupperna	


Upprustning av kansli: 	

Inget nytt att rapportera.	


"

Kommunikationsgruppen: 	

Arbetet med kommunikationsplanen fortsätter.
Gruppen har börjat skissa på hur hemsidan ska
se ut och vem vi kan ta hjälp av. 	


"

Gruppen för tillsättande av hedersmedlemmar:	

På grund av främst tidsbrist föreslår gruppen att
hedersmedlemmar installeras först vid
nästkommande Lunära högtid och inte under 5årsfesten.	


"

Arkivgruppen:	

Johanna och Susanne var på AF:s arkiv på en
kort utbildning. 	


"

Arbetsgrupp för revidering av postbeskrivning:	

Eftersom postbeskrivningarna nu tagits av
fullmäktige beslutade styrelsen 	


"

att upplösa arbetsgruppen för revidering av
postbeskrivning.	

§12

Kårvalet VT15	


"

Henrik Ullstad föredrog ärendet.

24 kandidaturer inkomna. Det mesta är under
kontroll, utom själva valprocessen, då
valnämnden saknar åtkomst till hemsidan som
använts föregående år.
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§13

Ärende §

Kommentar/Beslut

Besök från Fossil Free Lund	


"

Anna och Mikael berättade om Fossil Free LU
rörelsen och diskuterade motionen med
styrelsen.

Valärenden	


Styrelsen intervjuade Amanda Morrill som
kandidat till valberedningen.	


Anna Ek och Mikael Novén föredrog
ärendet.	

§14

"

Filippa föredrog ärendet.	


"

Styrelsen intervjuade Amanda Bjernestedt som
kandidat till valberedningen.	


"
Styrelsen diskuterade de båda kandidaterna. 	

"
Styrelsen beslutade 	

"
att inte välja Amanda Morrill till ledamot av
valberedningen.	


"

att välja Amanda Bjernestedt till ledamot av
valberedningen.
§15

Krishantering och avstängning	


"

Susanne och Filippa föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade hur kåren bör agera om
fall uppstår där medlem bör avstängas från
aktiviteter exempelvis vid brott mot
universitetets eller kårens policy etc. 	


"

Styrelsen uppdrog åt presidiet att undersöka
vilka juridiska ramar som gäller genom dialog
med universitetets juridiska avdelning. Frågan
ska även lyftas i Studentlunds stormöte.
§16

Övriga frågor	


Caroline och Susanne har arbetat fram en
arbetsbeskrivning för u-rådet som följer kårens
stadga och reglemente som kommer att föreslås
för u-rådet. Det finns därför inte någon
anledning att föra in u-rådet separat i
reglementet.

§17

Mötets avslutande

Mötesordförande Filippa avslutade mötet.

"
"
"
"
"
"
"
"
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"
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"
"
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"
"
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
_______________________________	


_______________________________	


Filippa Wieselgren, mötesordförande

Susanne Persson, sekreterare

"

"

_______________________________	


"

Thobias Bergström, justerare
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