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Ordförande
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§21-32

Kristoffer Pynnönen
Julia Westberg
Alexander Persson
Fredrik Karén
Kimberly Klarin
Susanne Persson
Jette Strohschneider

§ 21
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Kristoffer Pynnönen öppnar mötet
§ 22
2. Fastställande av dagordning
Genomgång av dagordningen.
Mötet beslutade att:
Fastställa dagordningen med de nya punkterna
§ 23
3. Val av justerare
Mötet beslutade att:
Utse Kimberly Klarin till justerare.
§ 24
4. Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning
a. Mötesprotokoll 161212
Mötet beslutade att:
Lägga protokollet till handlingarna.
Mötesprotokoll 170108
Mötet beslutade att:
Bordlägga protokollet pga avsaknad underskrift.
§ 25
5. Presidiebeslut, anmälningsärende och info.
Då Magnus Evaldsson valt att lämna KSK så har denna fråntagits sina ansvarsområden
inom kåren. Styrningen utav Massa Mässa har övergått till AU tills vidare.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Kimberly Klarin
Justerare

KSK skall bli medlem i SFS igen och har därför budgeterat för att täcka de resor etc. som
kommer bli nödvändiga i och med detta.
Vidare så är årsmötet inplanerat den 14/2-17 klockan 16:15. Därtill är ett medlemsmöte
inplanerat i början på mars. Anledningen till att det är ett medlemsmöte och istället för
fullmäktige är att det sistnämnda står att bli avvecklat.
§ 26
6. Ekonomi (Susanne)
Årsbokslutet för 2016 blir klart i veckan och ska snart lämnas till revisorerna.
§ 27
7. Rapporter
a. Gemensamt inom AU
Call all the people har dragits igång med varierande framgång. Problemet har varit att
motivera våra egna medlemmar att ringa runt. Introduktionsföreläsningar har hållits
för nya studenter. Propparna är klara inför årsmötet. I övrigt har arbetet flutit på
överlag.
b. Ordförande - Kristoffer Pynnönen
Har hållit i SAUS-utbildningen.
Paula, en student på skolan, har kommit med ett förslag om att starta ett projekt kring
psykisk ohälsa. Efter samtal så har projektet utökats till att hålla en form av temadag
kring det. Skolan ser väldigt positivt på detta så länge de inte behöver hålla i det.
Studenthälsan är skeptiska till att delta men vi ska föra vidare diskussioner kring det.
Introduktionsföreläsningen har gått bra.
Varit på kvalitetsmöte, skolan vill att vi ska ligga på studenterna om att fylla i enkäter
likt kursutvärderingar. Ändringar kring reglerna om ersättning vid VFU, numera 8+
mil för att få ersättning. Denna ändring skall testas i ett år sedan utvärderas.
c. Vice ordförande/UU – Julia Westberg
Bostadsgarantin har öppnats, några fall har kommit in. Dåligt med bostäder men det
ser hoppfullt ut i framtiden. Behöver diskuteras med kommunen för att kunna
garantera bostäder. Jobbat med hemsidan för att få den snabbare och uppdaterad.
Forskningsnämnden var inställd pga bristande saker att ta upp. Presentation utav
kåren för internationella studenter. Kårbokhandeln krånglar eventuellt fortfarande,
detta ska undersökas vidare.
d. Studentombudet – Alexander Persson
Har arbetat med de studentfall som kommit in. Vidare har denna deltagit vid
Arbetsutskottet UHS och granskat kursplaner. Avslutningsvis är det värt att nämna
att Alexander genomfört en enkätundersökning för kårens räkning om att uppdatera
kårens åsiktsdokument.
e. Introduktionskoordinator
Frånvarande, inget inrapporterat.
f. Sponsoransvarig och kårrabattskoordinator
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande

www.ksk.nu
Kristianstad Studentkår, Elmetorpsvägen 15, hus 13, 291 39 Kristianstad
044-207570, kansli@ksk.nu
www.twitter.com/kstad_studkar
www.facebook.com/kristianstad.studentkar

Kimberly Klarin
Justerare

Frånvarande, inget inrapporterat.
g. Högskolediplomat
h. Oväntad framgång för festmästeriet. Frivilliga från BTH (Karlshamn) har anmält sitt
intresse för att agera som lekledare och dryckesledare. .smoersex (sexmästeri ifrån
BTH-Karlshamn) har varit väldigt positiva till att samarbeta med oss. Inte pratat
mycket med representanter ifrån studentföreningar Jönköping eller Göteborg ännu
utan fokuserat mer på att konkretisera planeringen på papper inför nästa styrelsemöte.
Siktar på att bli färdig i denna eller nästa vecka.
i. Samverkan med tillgänglighetsåtanke konsult
Har tagit bilder från introduktionsföreläsningarna och lagt upp på Instagram, vilka har
bemötts positivt. Siktar på att lägga ut en bild per vecka för att vi inte ska tappa följare
där. Har tagit kontakt med marknadsföringsansvarig på HKR för att driva projektet.
Möte med ordförande om bokning utav sal 126 i hus 17 på HKR. Inte mycket positiv
respons från de internationella studenterna gällande medlemskap i kåren.
j. SAUS
SAUS-Ordförande Alexander Strandberg har haft kontakt med Cefyrekon om ett
utökat samarbete. Allt är klart med O’learys och kontraktet ska bara skrivas. Jette
Strohschneiders körprojket är i full gång, Kimberly Klarin hjälper till. De har en
konsert i Lund är inbokad (Star for Life), kommer troligen inte kosta något då kören
verkar vara okej med att lägga ihop och betala för sin resa dit själva. Tim Baloo
försöker hitta lokaler att boka för att träna med bandet, detta görs tillsammans med
Jette. Joakim Nilsson har kontaktat Kosmorama för att se om det inte går att få till
filmkvällar där någon gång i månaden. Idéen om LAN-partyt finns kvar men ingen
konkret plan finns (Karén inflikar att .smoersex har varit intresserade av att ha någon
form av turnering mellan dem. De har även erbjudit sig att komma med lite ”tips och
trix” kring att hålla ett lan). Brädspel ska nog enbart hållas en gång i månaden istället
för varannan vecka. Vidare har de börjat lyfta frågan om att ha någon konstant på
SAUS-kontoret. Vice ordförande Julia Westberg lyfter att SAUS behöver uppdatera
sin info på hemsidan, ta bilder på sig etc. för att göra dem mer lättillgängliga och
igenkännliga för studenter. Ordförande Kristoffer Pynnönen lyfter att vi vill se
projektplanerna från deras projekt.
§ 28
8. Hur ska vi attrahera medlemskap
O’Learys rabatten verkar uppskattas och flertalet studenter har sagt att de blir medlemmar
om den går igenom. Men fler rabatter behöver komma in även om det är bra att börja
någonstans. Alla gamla rabatter på hemsidan skall tas bort.
Partaj kanske kan kontaktas för sponsring utav enskilda event.
Visa att vi finns via radio/tidning?
Titta på hur JC-nights görs i Karlshamn och försöka implementera det här?
Utöka stödmedlemskapet? Eller åtminstone undersöka vad som gäller kring det.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Kimberly Klarin
Justerare

§ 29
9. Avhopp Verksamhetsrevisorer
Mötet beslutade att:
Bordlägga ärendet till nästa medlemsmöte.
§ 30
Övriga frågor
Inga övriga frågor lyfts.
§ 31
11. Nästa möte
Nästa möte är 27/2-17 Hus 5:208 kl: 16:15
§ 32
12. Mötets avslutande
Kristoffer Pynnönen avslutar mötet.

Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Kimberly Klarin
Justerare

