Styrelsemöte

150210

Tid: 16:15-17:45

Plats: Konferensrummet § 20-39

Närvarande röstberättigande:
Ordförande
Vice ordförande
Studentombud
Utbildningsansvarig
Tillgänglighetskoordinator

Dennis Lindh f.r.o.m §32
Viktor Winberg t.o.m §32
Jonas Kjällgren
Jasmin Isgren
Björn Nilsson

Närvarande övriga:

Sekreterare
Ekonomi

§ 20
§ 21

§ 22
§ 23

Lasse Hörnäs
Susanne Persson

Mötets öppnande
Mötesordförande Viktor Winberg förklarade mötet öppnat.
Fastställande av dagordning
Inga tillägg till dagordningen
BESLUT
Att: fastsställa dagordningen
Val av justerare
BESLUT
Att: utse Jasmine Isgren till justerare
Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning
Mötesprotokollet för 150110 gicks igenom. Protokollet för 141216 är
justerat.
BESLUT
Att: lägga styrelseprotokollen för 141216 och 150110 till
handlingarna.
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§ 24

§ 25
§ 26
§ 27

Presidiebeslut, anmälningsärenden och info
1. Att ge Viktor Winberg ledigt den 6 feb
2. Lagt till Sofie Forss i rådet för läraranställning och
Utbildningsnämnden Hälsa och Samhälle (UHS)
3. Ersätt Amalia Santesson med Robert Lingstedt som är nyvald
till vice i Helsingborg i de råden där Amalia varit representant.
4. Att ge Lasse 6400kr mer i månadslön hans sista månad.
5. Fastställt den ledamoten kårstyrelsen gav presidiet mandat att
fastställa
BESLUT
Att: godkänna presidiebesluten.
Ekonomi (Susanne)
Slutfört årsredovisningen.
Kommunikation (Lasse)
Påbörjat överlämningen.
Rapporter
Rapport från ledamöterna:
Ordförande – Dennis Lindh
 Vi har haft studentkårens första FUM, där våra proppar blev
godkända med en ändring som jag, Jonas och Viktor
tillsammans hade kårstyrelsemajoritet att göra. Ändringen var
en miss i stadgan som behövdes konsekvens ändras och var
konstigt formulerat.
 Förhandlat med facket och sagt upp
Lasse/informationstjänsten den 21 januari efter förankrat
kårstyrelsebeslutet i FUM.
 Blivit intervjuad två gånger av media, P4 Kristianstad och
Kristianstadsbladet.
 Deltagit i processen att välja ny rektor.
 Diskuterat ett samarbete med Cefyrekon, där även den gamla
skulden togs upp.
 Granskat kursplaner så att de är redo att skickas ut till ULM
för granskning.
Vice ordförande – Viktor Winberg
 Har rest till Sätaröd och hittat nytt boende åt studenter, men
som tyvärr inte kunde vara med i garantin.
 Har tillsammans med Jonas och Dennis deltagit i ett möte med
Cefyrekons ledning och inlett ett samarbete med lite godare
grunder än förr.
 Pratat på introdagen för dem nya studenterna tillsammans med
Jonas och Dennis.
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Deltagit på disciplinseminariet.
Suttit på diverse möten i råd och nämnder, bland andra
HCS(centrala samverkan) och UHS.
 Har inlett ett nytt projekt tillsammans med Högskolan och
international office för att värna om studenters boende
situation.
 Stod på Framtidsdagen en hel del och visade upp studentkåren.
 Har varit på rektorsfrukost och rektorslunch där vi fått och
gett information till rektorn.
Studentombud – Jonas Kjällgren









Har haft ett antal studentärenden, mestadels rådgivande
men i några fall har det behövts ett direkt ingripande och
samtal med lärare. Dessa har lösts på bra sätt med ett
undantag som dessvärre inte kunde ges en ordentlig
lösning.
Gjort det sista med ansvaret som sammankallade för
studenternas hörandegrupp inför rektorsrekryteringen.
Haft vidare samtal gällande skyddsombudsutbildningen
för studerandeskyddsombuden, inget datum satt ännu.
Arbetat på en projektplan med presidium och Lasse, mer
info om den i en senare punkt.
Varit på såväl rektorsfrukost som rektorslunch med
presidiet och mottagit lite information om de
kvalitetspengar högskolan har mottagit.
Deltagit på kvalitetsrådets möte där information mottogs
om att ett flertal kvalitetshöjande arbeten på högskolan
fortgår och planeras.

Tillgänglighetskoordinator – Björn Jönsson
 Rapporterade från sina möten med bland annat högskolans
samordnare för studenter med funktionsnedsättning.
Utbildningsbevakare – Jasmine Isgren
 Rapporterade från sina möten.
Chrisp
 Sektionerna ska försöka ha samarbete med studenthälsan och
arrangera sociala evenemang till exempel filmkvällar.
KrONa
 Har haft TED Talkskväll. Håller på att planera för en Science
Slam i april.
KiNG
 Håller på att planera för vårlanet, Kling.
3
Lasse Hörnäs
Sekreterare

Viktor Winberg/ Dennis Lindh
Mötesordförande

Jasmine Isgren
Justerare

www.ksk.nu
Kristianstad Studentkår, Elmetorpsvägen 15, 291 39 Kristianstad 044-20 75 70, kansli@ksk.nu

§ 28

§ 29

§ 30

§ 31

Fluorenso
 Startar upp ett samarbete med företaget Vårdväskan för att
kunna ge studenter en gratis namnbricka.
 Haft tentapåsutdelningar
 Anordnat ett tillfälle där metodrummet var öppet och
medlemmar kunde öva på olika praktiska moment
Ska beställa in tygmärken.
Budget
Styrelsen diskuterade att de ska göra en ny budget som ska tas på nästa
FUM. Detta för att förändringarna som behövde göras inte slår igenom
fullt ut förrän nästa verksamhetsår.
Projekt för ökad medvetenhet om disciplinärenden och
reduktion av fusk vid Högskolan Kristianstad
Högskolan har fått tillgång till extra pengar som ska användas för
projekt för att förbättra utbildningen. Arbetsutskottet har arbetat med
en projektansökan för att kunna få ta del av projektpengarna. Syftet
med projektet är minska antalet disciplinärenden och reducera fusket
på Högskolan Kristianstad.
Utbildning för engagerade
Den 16 februari ska Viktor Winberg hålla en utbildning för engagerade
i studentkårens uppbyggnad osv. Dennis kommer under den närmsta
månaden hålla en utbildning i mötesteknik.
Nyhetsbrev
Förra mötet beslutade vi att återemittera frågan om att investera i ett
nyhetsbrevsystem, för att undersöka om Membit kan ha de här
funktionerna i den snaraste framtiden. Ett stort problem för
Kristianstad Studentkår är att vi inte har något sätt att kommunicera
direkt till våra medlemmar. Vi behöver ett mer direkt komplement till
hemsida och sociala medier. Affischer syns inte och kårbladet når bara
de som finns på högskolan. Kostnaden för att testa nyhetsbrev i ett år
med upp till 10000 mail i månaden är 1185 kronor. Som en del i
finansieringen har vi sålt annonsplats på ksk.nu för cirka 1000 kronor.
En annan del kan vara de pengar som vi får in från bokhandeln. Men
finns det möjlighet att vi kan få nyhetsbrev funktionen genom Membit
en kostnad vi redan betalar så vore det önskvärt.
Eftersom studentkåren inte behöver skicka upp till 10000 epost-brev
vill studentkåren prova en gratis variant under ett år.
Att: informatören ska ta fram en mall för att studentkåren ska
testa Mailchimp under ett år.

4
Lasse Hörnäs
Sekreterare

Viktor Winberg/ Dennis Lindh
Mötesordförande

Jasmine Isgren
Justerare

www.ksk.nu
Kristianstad Studentkår, Elmetorpsvägen 15, 291 39 Kristianstad 044-20 75 70, kansli@ksk.nu

§ 32

Arvodering Campus Helsingborg
Inkommen äskning från U-rådet:
U-rådet vid Campus Helsingborg föreslår att Vice ordförande med
utbildningsansvar bör arvoderas på 10% av Kristianstad Studentkår.
Det har föregående år ingått i Vice Ordförandes ansvar att registrera kårens
medlemmar och skicka medlemslistan till KSK. Studenterna vid Campus
Helsingborg betalar in medlemsavgiften till HTS, men då systemet inte tillåter att
man söker medlemmar per inriktning krävs det att medlemsregistreringen även sker
förhand för att KSK ska få tillgång till medlemslista samt att studenterna således
får sitt dubbla medlemskap. Vi föreslår att uppgiften för att registrera, och
rekrytera medlemmar innehavs av Vice ordförande med utbildningsansvar. För att
viceordförande ska utföra denna uppgift behöver posten arvoderas. I Vice
ordförandes arbetsuppgifter ingår även att hålla god kontakt med studenterna,
ansvara för studieövervakning vid ämneslärarutbildningen vid Campus Helsingborg
men också att vägleda studenter i fall rörande studeranderättigheter. Tidigare
arvodering har legat på 10% vilket innebär fyra timmars arbetstid i månaden under
terminstid, vilket har varit passande för uppgiften.
Vänligen,
Avgående Vice Ordförande med utbildningsansvar för ämneslärarutbildningen vid
Campus Helsingborg
Amalia Santesson
Ordförande för ämneslärarutbildningen vid Campus Helsingborg
Linnea Bäckström
Nytillträdde Vice ordförande med utbildningsansvar
Robert Lingstedt

§ 33

§ 34

§ 35

BESLUT
Att: avslå äskningen med hänvisning till studentkårens mycket
dåliga ekonomiska situation
Fastställande av styrelseposter
Styrelsen behöver fastställa styrelseposterna för Björn Jönsson och
Jasmine Isgren.
BESLUT
Att: Björn Jönsson blir tillgänglighetskoordinator och Jasmine
Isgren till utbildningsbevakare.
Fastställa inkomna ledamöter till sektionsutskott
Amanda Lindborg har kommit in med en ansökan till Chrisp.
BESLUT
Att: fastställa Amanda Lindborg som sektionsledamot i Chrisp.
Förslag att på arbetsannons
Styrelsen diskuterade hur de ska försöka få in fler personer till styrelsen.
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§ 36
§ 37
§ 38

BESLUT
Att: Styrelsen återremitterade frågan till nästa styrelsemöte.
Övriga frågor
a) Profilkläder – Styrelsen ska undersöka inom styrelsen och
bland sektionerna och ta upp på nästa möte.
Nästa möte
Nästa möte 3 mars kl 16:15, Kårhuset
Mötets avslutande
Mötesordförande förklarade mötet avslutat.
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