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§ 59
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Kristoffer Pynnönen öppnar mötet.
§ 60
2. Fastställande av dagordning
Genomgång av dagordningen. SAUS representanter önskar att tidigarelägga sin
rapportpunkt.
Mötet beslutade att:
Fastställa dagordningen i den form som angetts i kallelsen.
§ 61
3. Val av justerare
Viktor Winberg nomineras till justerare
Mötet beslutar att:
Utse Viktor Winberg till justerare.
§ 62
4. Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning
a. Mötesprotokoll för styrelsemöte 170327.
Mötet beslutar att:
Godkänna protokollet.
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§ 63
5. Presidiebeslut, anmälningsärende och info.
Kristianstad Studentkår ansökan om ett interimistiskt medlemskap i SFS har godkänts.
Därmed så kommer studentombud Alexander Persson och ordförande Kristoffer
Pynnönen att delta vid SFSFUM den 12-14/5-17.
Sebastian Samuelsson har efter insparken 2016 inte varit välkommen att engagera sig i
kåraktiviteter. AU har nu gjort bedömningen att detta förbud inte längre är nödvändigt
och därmed så är Sebastian Samuelsson välkommen tillbaka att delta i kåraktiviteter.
Gällande overaller så kommer till nästa möte ett konkret förslag läggas fram.
§ 64
6. Ekonomi (Susanne)
Kåren anlitade en revisor och detta kostade 22400 kr. Ingen oväntad kostnad men ändå
en stor utgift för kåren. Gällande medlemsantalet så har ingen nämnvärd ökning skett.
§ 65
7. Rapporter
a. Gemensamt inom AU
Tandhygienistprogrammet. Skolan är inte nöjd över att ha anmälda till UKÄ. De har
tagit kontakt med kåren om det men inget nytt har hänt i ärendet från kårens sida.
Gällande insparken så har exakta datum nu satts och ett preliminärt schema har gjorts
upp.
Vidare så har vi i AU haft en personlig lunch med rektor Håkan Pihl. Vi anser att
detta var ett givande möte och rektor Pihl var öppen för fortsatta luncher.
När det kommer till bytet av telefoni så finns det inget nytt att rapportera kring detta.
Därtill har vi satt upp nya Kårblad.
b. Ordförande - Kristoffer Pynnönen
Har deltagit i den första delen utav rekryteringen av en ny förvaltningschef. I nuläget
så har 5 kandidater valts ut för intervjuer. Den första av dessa intervjun är den 21/4.
Kåren kommer delta vid hela rekryteringsprocessen.
Digitala introduktionen, inga konkreta framsteg då de fortfarande inte har en budget.
Men det ska skapas någon form av ABC för nya studenter.
(Pilotprojektet) det är inte många som velat delta men några har anmält sitt intresse.
Deltagit vid disciplinärende i Disciplinnämnd.
Gick på ULM då Viktor Winberg var dubbelbokad. Vid detta mötet gicks det igenom
ändringar gällande vad som gäller vid frånvaro från VFU för att förtydliga och
förenkla för skolan. Vissa psykologikurser har tagits bort.
På UHS+ULM mötet så la skolans jurist Cecilia Ahlin fram ett förslag för att
underlätta för skolan att kunna stänga av studenter från deras VFU.
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Har även gått skyddsrond. Vissa anslagstavlor i hus 18 har tagits ner för att skolan
inte vill ha kvar dem. Vi kommer ha ett möte med (NAMN) för att se vilka
möjligheter kåren har att ersätta dessa.
c. Vice ordförande – Viktor Winberg
Har jobbat med Kårbladet och ordnat med affischer.
Har även arbetat för att organisera ett LAN i sommar tillsammans med Nils
Hellström.
Har varit på två stycken samverkansmöten. Inget konkret finns att rapportera
därifrån.
Möte gällande studentportalen. Denna är numera en avdelning inom IT. Det går bra
överlag men de är inte helt nöjda med den låga trafiken.
Vidare så har han arbetat med Bikeproject, reklamarbete, kursplansgranskning,
bostadsgarantin och underhållsarbete på hemsidan.
Hade ett möte inbokat med Kristianstad kommun som blev inställt.
Haft varsitt utvärderingssamtal med Fredrik Karén samt Elisabet Holmer.
Avslutnings så har arbetet påbörjats med Massa Mässa
d. Studentombudet – Alexander Persson
Har deltagit vid UHS samt UHS+ULM möte. Där har bland annat revideringar i
utbildningsplanen för Beteendevetenskapligt program gjorts.
Har även deltagit vid programråd för förskollärarprogrammet.
Varit i kontakt med RFSL Kristianstad om att delta vid Prideparaden i år och att
etablera någon form av samarbete med dem.
Arbetsgruppen för Grupparbetespolicyn har påbörjat det nya arbetet.
Letat efter billiga overaller att införskaffa till insparken. Har därtill varit i kontakt med
företag ifrån Kina och bett dem om en prisuppskattning på vad det skulle kosta att
beställa deras minimummängd overaller. Just nu är deras pris alltför högt för att vara
försvarbart men förhoppningsvis kan detta förhandlas ner.
e. Introduktionskoordinator
Varit på möte med AU. Har tagit beslutet att insparken kommer att hållas mellan den
31/8-10/9 då det känns som en mer rimlig tid än fjolårets inspark på 3 veckor.
Schemat för dagarna har gjorts. Antalet gånger som Näsby Gård och Grannen ska
användas är fortfarande oklart.
Har kommit med förslag till både General och Vice General samt ett antal lagledare.
Är just nu i processen med att skriva ihop en lista över föremål som behöver
inhandlas till lekarna och ska lämna denna till Jacob Flygare för att se om vi kan bli
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sponsrade med dessa. Ska även ta kontakt med Alexander Strandberg för att planera
in SAUS-dagen.
Just nu är inget datum satt för utbildningen av lagledare men det kommer.
Har även varit på möte med Rådet för studieadministration och studentstöd.
f. Sponsoransvarig och kårrabattskoordinator
Har deltagit vid disciplinärenden i disciplinnämnden.
När det kommer till sponsringen så har inget hänt. Vidare så meddelare Jacob Flygare
att han kommer att flytta snart och därmed tänker avsäga sig sina uppdrag.
g. Högskolediplomat
Frånvarande
h. Samverkan med tillgänglighetsåtanke konsult
Fått statistiken för antal sökande till HKR. Överlag så är det fler som söker till HKR
nu än förra året. Likaså är det fler som söker hit som förstahandsval och även till
campusförlagd utbildning.
Inget nytt om merchandise.
Dålig respons på kårens Instagram. De senaste 2 bilderna fick 12 respektive 26 likes.
i.

SAUS
Womens day partyt gick tydligen jättebra. De öppnade dock upp för icke-studenter
vid 1. Vid frågan på hur många som kom kunde inget svar lämnas utan styrelsen gavs
hänvisningen att det står i eventet på Facebook. Likaså efterfrågades en mer konkret
utvärdering utav eventet men en sådan fanns inte att tillgå.
Det finns lite nya idéer inom SAUS till event. Bland annat ett ”Eurovision get
togheter”. Tim Baloo väntar på svar gällande lokaler. Language Café har en liten
svacka nu gällande deltagarantal. Audrey Junxian ska börja i Lund nu på sin master till
hösten så hon kommer lämna projektet till dess.
Pubcrawl är inplanerad.
Ordförande och vice ordförande för SAUS har fört lite samtal sinsemellan om vad de
vill göra på insparken.
Vill även utöka sitt samarbete med HKIF. Vollyboll med studs och fotbollsturnering
där de kanske kan sälja mat. Kimberly inflikar att det är personer som kommer från
både Malmö och Karlskrona.
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§ 66
8. SAUS Projekt – Pubcrawl (Bilaga 1)
Mötet beslutar att:
Godkänna projektplanen.
§ 67
9. Kvarliggande policydokument (Bilaga 2-5)
Vid genomgång utav gamla protokoll och propositioner så fann studentombud Alexander
Persson att vissa av dem inte blivit officiellt antagna utav styrelsen utan enbart blivit
diskuterade.
Mötet beslutar att:
Godkänna de kvarliggande policydokumenten.
§ 68
10. Samlat policydokument
Vice ordförande Viktor Winberg lägger fram förslaget om att AU skall ges tillåtelsen utav
styrelsen att sammanfatta samtliga våra policydokument till ett samlat policydokument.
Detta för att underlätta att manövrera bland de olika dokumenten.
Mötet beslutar att:
Ge AU auktoriteten att sammanställa samtliga policydokument till ett policydokument.
§ 69

11. Övriga frågor
a. Viktor Winberg: Bikeproject rullar fram i stilla takt. 11 cyklar totalt, 6 har blivit
uthyrda och 1 är återlämnad. Diskuterat om att lägga in en uthyrningsperiod över
sommaren. Förmodligen inte jättepopulärt men kan vara lönsamt ändå. De vill
även ansöka om bidrag för att köpa en kompressor men återkommer om
beslutspunkt för detta.
b. Viktor Winberg: Det kommer hållas ett LAN under sommaren samt ett så kallat
”testlan” en månad tidigare. Projektplanen kommer nästa styrelsemöte. LAN:et
kommer ske i hus 6 och pågå i 17 dagar. Det kommer även finnas konsolspel
(Xbox, NES, etc), brädspelshörna och ev. kommer även rollspel kunna hållas där.
Jacob Flygare undrar hur vi marknadsför detta. Viktor Winberg svarar med att det
görs via Facebook.

§ 70
12. Nästa möte
23/5-17. Klockan: 16:30. Hus 5:208
§ 71
13. Mötet avslutas
Kristoffer Pynnönen förklarar mötet avslutat.
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