Styrelsemöte
Tid: 16:30-18:00

Närvarande, röstberättigande:
Ordförande
Vice ordförande
Studentombud
Ledamöter
Närvarande, övriga
Ekonomi
SAUS

17-02-27

Plats: hus 5:208

§33-46

Kristoffer Pynnönen
Julia Westberg
Alexander Persson
Fredrik Karén
Jacob Flygare
Susanne Persson
Alexander Strandberg

§ 33
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Kristoffer Pynnönen öppnar mötet
§ 34
2. Fastställande av dagordning
Genomgång av dagordningen.
Mötet beslutade att:
Fastställa dagordningen med de nya punkterna
§ 35
3. Val av justerare
Julia Westberg nomineras till justerare
Mötet beslutar att:
Utse JuliaWestberg till justerare
§ 36
4. Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning
a. Mötesprotokoll 170123
Mötet beslutar att:
Lägga mötesprotokoll 170123 till handlingarna.
§ 37
5. Presidiebeslut, anmälningsärende och info.
Vice ordförande Julia Westberg har begärt avsked då hon fått ett jobberbjudande.
Ordförande Kristoffer Pynnönen informerar om att posten som vice ordförande därmed
kommer stå tom och därför blir öppen att sökas via valberedningen. Vid nästa
medlemsmöte så kommer det hållas ett extrainsatt valmöte för att hantera denna
situation.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Vidare så är samtliga handlingar nu inskickade till SFS. Från SFS håll så föreslås det att
KSK skall söka ett intermistiskt medlemskap till att börja med. AU har beslutat att
undersöka saken närmare.
Matts Behrens avgick som förvaltningschef så nu har det påbörjats en rekryteringsprocess
för att hitta en ny förvaltningschef. KSK kommer att vara delaktiga i denna rekrytering.
Till dess att denna rekrytering är klar så är det Agneta Ljung Djärf som är tillförordnad
förvaltningschef.
§ 38
6. Ekonomi (Susanne)
Kårens ekonomi är fortfarande svag, primärt på grund utav bristande medlemsantal.
§ 39
7. Rapporter
a. Gemensamt inom AU
Bikeproject: Cyklar har börjats hyras ut. Behovet av mindre cyklar har varit oväntat
stort så nu letar vi efter nya mindre cyklar. 5 cyklar kvar nu, snön har troligtvis hindrat
folk från att hyra cyklar.
b. Ordförande - Kristoffer Pynnönen
Kristoffer har varit på möte med SSÖ (Studentsamarbetet Östersund). Pengarna
inom SSÖ kommer delas upp mellan de kårer som varit delaktiga och väljer att ta del
av dem.
Kvalitetsprojekt går sakta framåt, just nu ligger mycket fokus från skolans håll på att
namnge det. KSK har ombetts utvärdera det och lämna en kårskrivelse om det.
I övrigt så har Kristoffer blivit intervjuad utav P4 gällande bostadssituationen för
studenter.
Deltagit vid disciplinnämnden samt ledningsråd, utvärdering utav skolan pågår.
c. Vice ordförande – Julia Westberg
Deltagit vid högskolans styrelsemöte där det först långa diskussioner om Matts
Behrens (fd. förvaltningschefen) avhopp. Mycket utav diskussionerna har även
handlat om kring hur de ska hantera sina pengar. Då det går ekonomiskt bra för
skolan nu så måste skolan inte längre spara in pengar på samma vis som tidigare.
Gällande Citycampus så stördes HKR.s planerade tidsplan gällande kommuniceringen
utav detta utav Kristianstadbladet artikel gällande Citycampus. I nuläget ska en
arbetsgrupp tillsättas för att jobba med saker gällande Citycampus. Tidsplanen för
Citycampus är 5-6 år framåt.
Skolan vill byta betygssystem vilket eventuellt kommer leda till problem för
internationella studenter med att få behörighet till utbildningar.
Har även varit uppe i Eskilstuna för att undersöka deras version utav Massa Mässa.
De skickar sina dokument gällande hur det organiserar det för att hjälpa oss. Flertalet
företag där har varit intresserade av att delta vid vår Massa Mässa.
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

Julia Westberg
Justerare

d.

e.
f.

g.

h.
i.

Har i övrigt jobbat med Bikproject samt meddelat om sitt avhopp och anledningen till
det.
Studentombudet – Alexander Persson
Har deltagit vid möten med UHS, arbetsgrupp UHS (kursplansgranskning), UHS &
ULM samt Rådet för Studieadministration och Studentstöd.
Har arbetat med de studentärenden som inkommit.
Börjat skriva på grunderna för grupparbetspolicyn som skall utarbetas tillsammans
med HKR.
Introduktionskoordinator
Frånvarande, inget inrapporterat.
Sponsoransvarig och kårrabattskoordinator
Svårt att få tag i permanenta sponsorer. Lättare att hitta till enskilda event. Har börjat
sätta ihop ett dokument som förklarar vilka vi är och vad vi kan erbjuda dem
(annonser i kårbladet, annonser på Facebook, vår hemsida etc). Har börjat gå igenom
de gamla avtalen vi har och utifrån dem påbörjat att göra ett standardkontrakt.
Julia inflikar att i Eskilstuna så har de ett häfte med olika rabatter som sammanställs
utav ett företag. Värt att titta närmare på. Vore en trevlig bonusför våra medlemmar.
Ska snart flytta upp till Stockholm i sommar och kommer då lämna sin post. Målet till
dess är att göra riktlinjer etc till den som ersätter honom.
Högskolediplomat
Var med vid LRC, lärorikt och intressant. Blev dock sjuk så missade det andra mötet.
Ett Per Capsulam beslut har tagits gällande en anställning och en befordran.
Har skrivit sin projektplan ganska generell för att kunna ändra efter förändringar som
uppkommer. Är inte tänkt att krocka med insparken.
Samverkan med tillgänglighetsåtanke konsult
Frånvarande.
SAUS
Har påbörjat några olika projekt. Audrey Junxians språkcaféhar gått bra. Rent
ekonomiskt kostar det SAUS 53 kr per gång det hålls.
Under introfesten var det planerad att det skulle komma 83 personer, kom runt 200.
Med ett sådant resultat var O‘Learys/Grannen var väldigt nöjda. I övrigt så har
samarbetet med O‘Learys fungerat bra och de är fortfarande väldigt samarbetsvilliga.
Tim arbetar med sin husbandsidé, tanken är att de ska låna skolans musiksal för att
repa. Är de bra nog så är tanken att de ska kunna lira på exempelvis O‘Learys när vi
har event där.
Jette Strohschneider håller på att samla in nya medlemmar till kören. De ska ha en
konsert i Lund Marching For Love (med Star for Life körer).
Mattis Bengtsson har hållit i rallepimp. Om det arrangeras lan så kommer antingen
Mattis eller Nils Hellström hålla i det.

Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Nils Hellström har inte startat upp filmkvällarna ännu. Samma idé som förr med att
eventuellt ha det på biografen Kosmorama. Avtalet för filmvisning mellan
studenthälsan och KSK behöver gås igenom och dubbelkollas så att det inte bryts
mot.
Samarbetet med Cefyrekons sociala utskott har utökats. De har haft två möten
tillsammans gällande internationella kvinnodagseventet.
§ 40
8. Paula Lindberg – Projekt ”Temadag – Psykisk Ohälsa”
Frånvarande.
Kristoffer Pynnönen informerar om att planen är att skapa en temadag med fokus på
psykisk ohälsa. Målet är att bjuda in gymnasiestudenter här och hålla föreläsningar för
dem. I nuläget ser det ut att bli någon gång nästa höst.
§ 41
9. Godkännande av Arbetsordningar
Under föregående årsmöte så beslutades det att godkännandet av arbetsordningarna
skulle ske på ett styrelsemöte. Då dessa redan var antagna utav styrelsen så fanns det inget
nytt för oss att godkänna detta mötet.
§ 42
10. SAUS – International Women’s Day Party
Efter en lång diskussion där eventets koppling mellan namn, syfte och utförande
ifrågasätts så beslutar styrelsen att ett namnbyte är tvunget i eventets nuvarande
utformning. AU ges makten att godkänna detta namn utan att tillkalla nytt möte.
§ 43
11. Avhopp Julia Westberg
Mötet beslutar att:
Julia Westberg tillåts avgå.
§ 44
12. Övriga frågor
Kristoffer Jacob lyfter frågan om det kommit in några intresseanmälningar eller
nomineringar till posten som vice ordförande. AU informerar om att så är fallet men går
inte in på närmare detaljer då detta är upp till valberedningen att göra.
§ 45
Nästa Möte
27/3-17 klockan: 16:30 hus 5:218
§ 46
Mötets avslutande
Kristoffer Pynnönen förklarar mötet avslutat.
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Sekreterare
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Mötesordförande
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