Styrelsemöte

16-12-12

Tid: 16:15-19:00

Plats: hus 5:208 §143-157

Närvarande röstberättigande:
Mötesordförande
Vice ordförande
Studentombud
Tillträdande Studentombud
Ledamöter

Kristoffer Pynnönen
Frånvarande
Frånvarande
Alexander Persson
Björn Jönsson (fr.o.m. 7f)
Kimberly Klarin
Elsie Kjeller
Magnus Evaldsson
Jonathan Hoffmann (fr.o.m. 7j)
Viktor Winberg

Närvarande övriga:
Ekonomi

§ 143
§ 144

§ 145

Susanne Persson
Fredrik Karén
Elisabeth Holmer

1. Mötets öppnande
Mötesordförande Kristoffer Pynnönen hälsade välkomna och
förklarade mötet öppnat
2. Fastställande av dagordning
Budgetering av bikeproject stryks och övrig dagordning
fastställs.
Mötet beslutade att:
Fastställa dagordningen med den nya punkten
3. Val av justerare
Mötet beslutade att:
Välja Fredrik Karén till justerare
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§ 146

4. Föregående mötesprotokoll och
beslutsuppfattning
a. Mötesprotokoll 161122
Mötet beslutade att:
Lägga protokollet till handlingarna.
b. Per Capsulam av Julbak
Mötet beslutade att:
Godkänna Per Capsulam

§ 147

5. Presidiebeslut, anmälningsärenden och info
a. Musikhjälpen
Information kring musikhjälpen samt märkena
delgavs närvarande. KSK gör detta helt ideellt och
alla pengar går oavkortat till musikhjälpen.
Mötet beslutade att genomföra detta

§ 148

6. Ekonomi (Susanne)
Pubrundan genererade 3071 kr i intäkter för KSK.
Rapporterade kring budgetsituationen för nästkommande
budget.

§ 149

7. Rapporter
a. Gemensamt inom AU
Sjukdom har gått bland AU vilket lett till minskad
arbetsförmåga. Mycket tid har ägnats åt
överlämningen. Propmöte har även det hållits där
flertalet propar gåtts igenom men alla har inte hunnits
med.
b. Ordförande – Viktor Winberg
Deltagit på möten om bikeproject och möten med
rektor (där det anställts/avskedats personal). Har
även varit på kvalitetssäkringsmöten (UKÄ har bytt
system och det har börjat tillämpas på skolan).
Deltagit på skyddsrond i hus 12 (inga plattor på
ovanvåningen). Varit på möte med skolan om skolans
årsredovisning och KSK.s roll i den. Har även deltagit
på Dimensioneringsrådsmöte där flertalet
utbildningar diskuterats.
Kristoffer Pynnönen: Har suttit med på en stor

2
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande

www.ksk.nu

Fredrik Karén
Justerare

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

mängd möten då han gått vid sidan av Viktor via
överlämningen. Har fått mer information om vad
rollen som ordförande innebär. Deltog vid
brandskyddsutbildning med övriga nya AU.
c. Vice ordförande – Erik Albihn
Frånvarande pga sjukdom, rapporten skriftlig
inlämnad.
- Har arbetat mycket med överlämningen till
tillträdande vice ordförande
- Har varit på skyddsrond i hus 12, 20 och Krinova,
det enda som blev tydligare var behovet av fler
mikrovågsugnar för studenter.
- Har varit på ytterligare skyddsrond i hus 4 och i hus
13. Vi fick i samband med det reda på att skolan ej
har för avsikt att ha fler mikrovågsugnar i
utbildningshusen utan tänker ha fler i hus 7 och även
någon till hos oss i hus 13. Vi har efter skyddsronden
fått ordnat en bättre ställning för mikrougnar, resten
av åtgärderna väntar vi fortfarande på.
- Har varit på möte i forskningsnämnden, det
diskuterades hur vi ska gå tillväga i framtiden då flera
har hoppat av med endast ett halvår kvar på
mandatperioden för många av ledamöterna, vi från
studentkåren ska arbeta med att rekrytera ny
doktorand nu när tidigare representant hoppat av
uppdrag.
- Har varit på ledningsråd, det som framförallt
diskuterades var en framtida omorganisation där en
eller flera nya sektioner skapas ur de gamla
sektionerna. Ett exempel på detta var att Ekonomi
och PA skulle ha en egen sektion, detta för öka
attraktiviteten utifrån ytterligare.
- Har varit på skyddsombudsträff, nytt skyddsombud
kommer att tillsättas från och med nästa år.
- Har varit på Samverkan, inga direkta nyheter
därifrån.
d. Studentombud – Jacob Flygare
- Studieadministration och studiestöd
- Rådet för läraranställning heldag 8-17, lyssnade på
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massa föreläsningar om biomedicinsk analys och
mikroorganismer. Väldigt intressant. Bland annat
några lärare här från HKR sökte tjänsten som docent.
Rekommendationen blev en lärare från Lund.
- Överlämningsmöten, gjort proppar till 2017
- Granskat kursplaner
- Haft ett lite större studentfall. Klagomål på en
lärare. Lite krånglig situation – ordinarie lärare har
gått ner till 50% undervisningstid så kursen har fått
sätta in en annan lärare akut. Den nya läraren har
jobbat på HKR innan men är pensionerad nu och har
inte heller undervisat i detta ämne. Klagomålen var
mest på att undervisningen inte var kopplad till
lärandemål i kursplan och tentamen. Vi genomförde
en enkätundersökning för att ha underlag när vi
"klagade" till programansvarig. Detta var inte
uppskattat av personalansvarig som tyckte att vi
"mobbade" läraren genom att göra så här. (Alexander
är också insatt i fallet)
- Brandutbildning med nya AU och Susanne
e. Introduktionskoordinator – Jonathan Hoffmann
Inget nytt att rapportera om introduktionen.
Bikeproject: Det gick inte att samarbeta med ABK.
Likaså var HKR inte samarbetsvilliga utan vill
förändra projektet till att gälla samtliga studenter inte
enbart kårmedlemmar vilket är grundtanken.
f. Tillgänglighetskoordinator - Björn Jönsson
- Rådet för studieadministration och studentstöd 24
november. Fokus under mötet låg på vad
referensgruppen ansåg om resultatrapportering i nya
Ladok och hur det ska införas i systemet.
Totalleverans av nya Ladok väntas ske i slutet av
2017. Rekommenderar att nästa styrelse håller koll på
detta. Detta var även mitt sista möte i rådet.
- LRC samverkansgrupp 13 december. Fokus
kommer ligga på LRC:s budget samt nästa kalenderår.
Detta kommer även vara sista mötet för mig i
samverkansgruppen.
- Konferens 7 december - Breddat deltagande:
perspektiv på högre utbildning och
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funktionsnedsättning.
- Syftet med dagen var att sprida aktuell kunskap om
dagens högre utbildning och funktionsnedsättning ur
studenters, lärares och samordnares perspektiv och
identifiera kunskapsluckor, utvecklingsmöjligheter
och områden för fortsatt forskning. Dagen inriktades
särskilt på högre studier och dyslexi, europsykiatriska
funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Även
generella aspekter av breddat deltagande belyses som
exempelvis Universal Design for Learning och
Supported Education.
g. Disciplinmedvetenhetsbevakare – Magnus Evaldsson
Inte mycket nytt. Mestadels fokuserat på SAUS och
Massa Mässor (har blivit inbjuden utav Kristianstad
Kommun att tala med dem om detta). Målet är i
nuläget att hålla en mässa i April. Har kontakt med
koordinatorer från Lund, Karlshamn och Karlskrona.
h. Rekryteringskoordinator med sponsoransvar – Elsie
Kjeller
Möte med forskningsnämnden, fortsatt ”kaos” i
nämnden. De var rädda för att ett program ska läggas
ner (vilket det nu även gjorts).
Forskningsfinansieringsmodellen har utretts,
mestadels negativt resultat.
Internationaliseringsrådet menar att språkcaféet har
fått ett väldigt positivt bemötande.
Deltagit vid överlämningsmöte.
i. Studenthusfrämjare – Kimberly Klarin
Granskat kursplaner inför ULM, LM och UHS. Har
skickat ut en skiss på bokningssystem till 17:126 men
ej fått feedback för detta ännu.
Bokat möten inför vårterminen.
Gällande Slippery Rock University så lyftes frågan
kring vad för aktiviteter och föreläsningar ska
erbjudas för de studenterna v.11? Inget beslut
fattades.
j. SAUS
Hållit både brädspels- och filmkvällar.
Språkcafét gick bra även om uppslutningen var något
dålig. Informationen behöver gå ut bättre till
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studenterna.
Gällande Luciatåget så kommer de tåga tre gånger
imorgon (13/12-16). Blir ett bra tillfälle för SAUS att
visa upp sig på skolan.
Julbaket var lyckat. Som max var det lite över 30
personer närvarande där. Rekommenderas att göras
om men med något bättre planering.
För att nå ut till flera nya studenter så planerar SAUS
att i början på varje termin försöka gå ut till varje ny
klass och introducera sig själva i några minuter.
§ 150

8. Hur ska vi attrahera medlemskap?
- (Victor) Diskussionen om skrämmande marknadsföring tas
upp igen. Detta har inte hunnits tagits igång och kommer
inte hinnas med denna termin. Nästkommande AU
rekommenderas att se noggrannare på det. Försöka få med
modernare exempel.
- (blandade personer) har fått positiv respons på
”skrämselinformationen” av andra studenter.
- Samarbete med andra skolor. Vad kan vi erbjuda dem isf?
Nätverkande? Koppla ihop Malmö, Lund, BTH och
Kristianstad? Risk att detta blir väldigt dyrt för vår del då vi
måste kunna erbjuda alla de kårerna samma standard som de
redan har.
- Erbjuda medlemmar en del av 1 terabit onedrive. Finns det
någon möjlighet till detta? Något snarlikt finns redan och det
erbjuds från skolan.
- Ringa till alla nya studenter? Oklarhet kring om vi får detta
enligt PUL.
- Allmänt problem att nå distans/nätverksstudenter. Detta är
en grupps som skolan vill öka för att få en större ekonomisk
vinning. Detta är en gradvis process. Börja att redan nu titta
på ett system för att knyta samman distansstudenter.
Skapa/använda någon form av app för detta.
- SAUS-rabatt på barer/klubbar? Informera uteställen om att
vårt mecenatkort.
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- Vi måste börja om hela vår lista på hemsidan om vilka
rabatter vi har. Vi måste kontakta alla företag vi haft kontakt
med tidigare och flera nya för att få ny rabatter/erbjudande.
§ 151

9. Gyllene Kortet
Viktor Winberg är föredragare. Genomgång kring vad
Gyllene Kortet är. Är kritisk mot det och motionerar att det
ska avskaffas då han anser det ekonomiskt oförsvarbart.
Samt även att pengarna kan spenderas på bättre saker.
Mötet beslutade att ge bifall för motionen

§ 152

10. Årets Pedagog
Viktor Winberg är föredragare. Förklarar vad skolan har
gjort för att uppmuntra årets pedagog.
Diskussion kring huruvida detta ska finnas kvar eller ej.
Tidskrävande för KSK och inget som nödvändigtvis fyller
någon funktion längre. Förslaget lyfts att diskutera detta på
internatet istället.
Mötet beslutade att:
Inte ge förslaget bifall utan istället bordlägga det till
Internatet i Januari.

§ 153

11. Budgetering av Bikeproject
- Punkten struken. Se punkt 2.

§ 154

12. Julavslutning
Information om julavslutningen ges till styrelsen.
Mötet beslutar att:
Stryka nuvarande förslaget och godta ett nytt som innebär
att nya AU ges resurser att hålla i julavslutningen.

§ 155

13. Övriga frågor
Fredrik Karén lägger fram ett förslag om att byta datum på
internatet
Mötet beslutade att:
Inte ge bifall till detta.
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§ 156

14. Nästa möte
6-8/1-17, 16:00 i sal 5-208

§ 157

15. Mötets avslutande
Kristoffer Pynnönen tackar och avslutar mötet.
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