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Kimberly Klarin (anlände vid punkt 5)
Susanne Persson
Frånvarande

§ 47
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Kristoffer Pynnönen öppnar mötet.
§ 48
2. Fastställande av dagordning
Genomgång av dagordningen.
Mötet beslutade att:
Fastställa dagordningen.
§ 49
3. Val av justerare
Elisabet Holmer nomineras till justerare
Mötet beslutar att:
Utse Elisabet Holmer till justerare.
§ 50
4. Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning
a. Mötesprotokoll för styrelsemöte 170227 samt medlemsmöte 170314
Mötet beslutar att:
Bordlägga båda protokoll till nästa möte.
§ 51
5. Presidiebeslut, anmälningsärende och info.
Kimberly Klarin anländer. KSK har ansökt om ett interimistiskt medlemskap till SFS.
Policydokumenten är inte alla godkända, det finns några få kvar att godkänna.
Bikeproject: En cykel blev återlämnad och fick tillbaka full deposition då cykeln var i gott
skick.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Elisabet Holmer
Justerare

§ 52
6. Ekonomi (Susanne)
Kårens ekonomi är fortfarande svag men medlemsantalet ökar.
§ 53
7. Rapporter
a. Gemensamt inom AU
Google ställde in på grund av bristande deltagarintresse. Utvecklingssamtal med
SAUS, de måste pusha sina event mer och inte bara fokusera på och marknadsföra
sina fester. De problem som AU sett kommer förhoppningsvis lösa sig nu.
Utöver detta har vi satt upp kårblad.
b. Ordförande - Kristoffer Pynnönen
Har varit på utvecklingsdialoger. Överlag är de olika programmen dåliga när de
kommer till sina programråd. Studentstatsråd med Region Skåne tillsammans med
Lund och Malmös Studentkår, mötet i sig var inte alltför välorganiserat men var ändå
givande.
Möte med skolan. Det föreslogs att det skulle skapas någon form av karta som visar
”detta händer från det att du blir antagen”. Ingen budget vilket ställer till problem.
Gällande mobilerna så verkar det bråttom nu inga avtal har dock slutits med något
företag eller så ännu. Vi får kolla upp olika företag för att se vad de kan erbjuda.
Kvalitetsprojektsmöten, har inte hänt så mycket sen sist. De har dock bestämt
utvecklingsmodellen och namngett delarna.
UKÄ vill göra en pilotutvärdering av förskolelärarprogrammet. Ingen av våra
studenter har dock velat vara med.
c. Vice ordförande – Viktor Winberg
Forskningsnämnden, inte mycket hände där även om vissa förändringar har gjorts sen
förra året. Har ändrat om på hemsidan för att visa att han nu är vice ordförande.
Möte med Ewa Ståhl om typ tandemprojektet där de vill få in studenter, ger
betalning. Möte med Matts Behrens om musiksal förs SAUS räkning. Informerar om
att Matts Behrens nu är chef för fastighet och service.
d. Studentombudet – Alexander Persson
Har deltagit vid möten med arbetsgrupp UHS (kursplansgranskning), Rådet för
Studieadministration och Studentstöd, Verksamhetsdialoger samt arbetat med
studentfall.
e. Introduktionskoordinator
Skrivit ihop en lista på potentiella lagledare och funktionärer. Det preliminära
schemat är satt till 31/8-10/9. HKIF-dag och SAUS-dag är inbokade, behöver
kontakt med dem för att samordna med dem. SAUS ska även kontaktas för att ordna
fester.
Måste börja annonsera för att få tag i funktionärer/lagledare.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Elisabet Holmer
Justerare

Föreslag om att boka ett möte tillsammans med AU och Sponsoransvarig för att
diskutera insparken.
f. Sponsoransvarig och kårrabattskoordinator
Har börjat inrikta sig på insparken nu då SAUS inte är i direkt behov av sponsorer i
nuläget. Har gjort ett presentationspaket att ha med sig ut till olika affärer/butiker för
att öka våra chanser att få sponsorer. Paketerbjudande gällande sponsring. Tittat på
tröjor till insparken, helt ska de vara betalda utav sponsring så vi inte behöver betala
för dem.
Tre delar av reklam:
- Tröjorna
- Saker
- Aspiranthäfte
Pratat med studenthäftet om samarbete med oss. Tanken är att ett sådant häfte ska
vara gratis för våra medlemmar och kosta för icke-medlemmar.
g. Högskolediplomat
Frånvarande
h. Samverkan med tillgänglighetsåtanke konsult
Har haft ett åsiktstorg om studentmerch. Mjukisplagg verkar populärt. Inte haft
möjlighet att ha ett nytt möte med Thomas Ottosson (marknadsföringschef på HKR)
pga, bland annat sjukdom. De senaste tre instagrambilderna som publicerats har fått
33 likes…
Enskilt möte med ordförande Pynnönen gällande att hon missade föregående möte
(medlemsmötet).
Arbetat med valberedningen.
Deltagit på American night.
Vidare så har International Office har frågat oss om vi kan hjälpa till att guida runt
administratörer från andra, utländska, lärosäten i stan.
i. SAUS
Frånvarande.
§ 54
8. Ändring av firmatecknare
Då Julia Westberg har avgått som vice ordförande och Viktor Winberg har blivit vald till
posten måste vi ta bort Julia som firmatecknare och ersätta med Viktor.
Förslag till beslut att: Ta bort Julia Westberg som firmatecknare från och med 20170328
och gällande resterande året 2017, samt att fastställa i hennes frånvaro 2017032820171231.
Förslaget godkänns.

Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Elisabet Holmer
Justerare

§ 55
9. Inköp av overaller
Långa diskussioner förs under mötet kring huruvida vi ska köpa in overaller eller ej och
isf vilken mängd. Flera motförslag läggs fram och diskuteras.
Förslag till beslut. Skjut upp besluttagandet till nästa styrelsemöte. Tills detta möte så ska
vi undersöka närmare hur vi kan göra med sponsring för att sänka priserna på rallen.
Samt vilken kvantitet prowear kan tillhandahålla.
Susanne varnar för att vi kommer spräcka budgeten ganska mycket.
§ 56
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 57
11. Nästa möte
19/4-17. Klockan 16:30. Hus 5:208
§ 58
12. Mötets avslutande
Kristoffer Pynnönen förklarar mötet avslutat.

Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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