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§ 72
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Kristoffer Pynnönen öppnar mötet.
§ 73
2. Fastställande av dagordning
Inga invändningar lyfts mot dagordningen.
Mötet beslutade att:
Fastställa dagordningen.
§ 74
3. Val av justerare
Viktor Winberg nomineras till justerare
Mötet beslutar att:
Utse Viktor Winberg till justerare.
§ 75
4. Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning
a. Mötesprotokoll för styrelsemöte 170419 samt 170227.
Mötet beslutar att:
Lägga till protokollen till handlingarna.
§ 76
5. Presidiebeslut, anmälningsärende och info.
Just nu pågår det ett arbete om att strukturera om den interna strukturen på HKR. Detta
drivs hårt från ledningens håll men har mött motstånd från oss inom kåren och från
lärare. Även om kåren inte är emot förändringar inom skolan så ser vi en risk med denna
omorganisering. Risken vi ser är att den nya organisationen kommer leda till oklarheter
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för både studenter och lärare där studenterna kommer hamna i kläm. Därtill kommer råd
samt nämnder att omorganiseras och då visserligen kräva ett färre antal
studentrepresentanter men samtidigt kommer betydligt högre krav ställas på sagda
studentrepresentanters kompetens.
§ 77
6. Ekonomi (Susanne)
SAUS har gått 3500 kr plus men har haft omkostnader på ca 800 kr.
§ 78
7. Rapporter
a. Gemensamt inom AU
Vi har hållit ett insparksmöte med SAUS, insparkskoordinatorn och andra som
kommer vara involverade i insparken.
Det har framkommit klagomål på hur vissa personer beter sig. Kritiken handlar om
att de beter sig på ett vis som skrämmer bort nya (och gamla) studenter. Detta var
något som AU valde att ta tag i då ett antal av dessa personer är, på olika vis,
anknutna eller associerade med kåren. Kortfattat så handlade mötet om att dessa
personer skulle vara lite mer städade och på så vis mer välkomnande mot nya
studenter.
Möte med rektorn rörande studentinflytande och studenters situation på HKR
tillsammans med Cefyrekon och två andra studenter om studentinflytande. Väldigt
informellt. Vår förhoppning är att detta ska leda till flera möten.
Avslutningsvis har vi inom AU haft ett möte med RFSL om att påbörja ett samarbete.
Detta möte gick bra och våra organisationer och framförallt våra medlemmar borde
kunna gynnas genom ett samarbete.
b. Ordförande - Kristoffer Pynnönen
Har pratat med Sara Soneson om anslagstavlor. De ska återkomma med vilka tavlor vi
får använda etc.
Förvaltningschefsintervjuer, har deltagit vid två intervjuer vilka båda var bra.
Disciplinnämnden, två enkla fall då båda studenterna erkände.
Deltog vid ett samverkansmöte istället för Viktor Winberg.
Deltog vid ett RSS-möte istället för Alexander Persson.
Högskolestyrelsen har godkänt vår stadga så de har nu gett oss pengar.
Blivit intervjuad av studenter om studentinflytande.
Deltog över en helg på SFSFUM. Var väldigt intressant och likväl en kul upplevelse.
Hållit en utbildning med Johannes Salonen om att ersätta Jacob Flygares plats i
disciplinnämnden.
Har blivit informerad av Näktergalen om att de vill vara med på vår första
rundvandring under insparken.
Digital introduktion, fick spela in tre tips till nya studenter.
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Samtal med Thomas Achen och Maria Fäldt gällande strukturförändringarna inom
HKR.
Riskanalysmöte om de fyra fakulteter. Bedömningen är att flera möten behövs
angående hur detta kommer påverka studentinflytande.
Letat efter appar för att nå ut till flera studenter.
c. Vice ordförande – Viktor Winberg
Möte med studenter från IT-programmen. De klagar på att de inte har ett rum att
spendera tid i inuti hus 21.
Deltog på kursplansmöte
Talat på personal- och arbetslivsprogrammet om skyddsombudsrollen.
Haft ett antal möten om kårens nya telefoni.
Varit på skyddsrond i hus 5 & 21.
Forskningsnämnden har haft ett sammanträde. De prata mestadels om sina
ansökningar och om hur ett bättre system för detta ska byggas.
Jobbat med hemsidan.
Haft semester.
d. Studentombudet – Alexander Persson
Har börjat komma igång ordentligt med arbetet på förberedelserna inför Projekt
Hängkväll.
Varit på PAs (Personal- och Arbetslivsprogrammets) programråd. Där var det mycket
fokus på hur de försöker förbättra programmet och förbereda studenterna bättre
inför år 3. Det diskuterades även en hel del om VFUn som ingår.
Grupparbetspolicyn har reviderats och skickats tillbaka till UHS & ULM.
Deltagit på SFSFUM i Linköping. Var en väldigt lärorik erfarenhet dels i
mötesordning men även att höra hur andra kårer organiserade sig. Under SFSFUM så
röstades en höjning av medlemsavgiften igenom, något som vi i KSKs delegation
reserverade oss emot tillsammans med flertalet andra studentkårer. Däribland
Stockholm Universitets Studentkår, Södertörns Studentkår, Mälardalens Studentkår
och Jönköpings Studentkår.
Andra arbetsuppgifter som genomförts är kursplansgranskning samt påbörjat det nya
samlade policydokumentet.
Har även varit på möte om studieinflytande samt ett möte gällande Digital
Introduktion.
Avslutningsvis har några studentärenden kommit in.
e. Introduktionskoordinator – Elisabet Holmer
Hållit i fyra intervjuer gällande general, två om vice. Fått in 10 anmälningar till
lagledaranmälan. Siktar på minst 20 lagledare fördelade på 10 lag. Haft 2
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lagledarintervjuer hittills och har fler inbokade. I två fall har det varit svårt att boka in
ett möte, då har frågorna mejlats istället så de kan svara på dem i skriftlig form. En
intervju har även gjorts via telefon.
Fredrik Karén inflikar att Caps Piraterna är villiga att ställa upp och delta som
funktionärer. Likaså personer från Karlskrona och Karlshamn.
f. Sponsoransvarig och kårrabattskoordinator – Jacob Flygare
Frånvarande.
g. Högskolediplomat – Fredrik Karén
Som inflikat under introduktionskoordinatorns rapport så är personer från kvasin
Caps Piraterna samt några kvasis med sin bas på BTH villiga att delta som
funktionärer.
I övrigt så har Fredrik Karén deltagit vid ett möte på läraranställningsmöte. Vice
rektor Pär Eriksson ska prata med rådet för läraranställning pga att det kan ha skett en
särbehandling utav vissa ärenden. Hela situationen tycks väldigt komplicerad och en
uppdatering kommer när ärendet beslutats.
Vidare så rapporterar Fredrik Karén att han haft möte med Kristoffer Danbrant
gällande LAN-samarbetet i framtiden. Karlskrona är positiva till det ramarbete som
finns just nu och är villiga att vara med på ett test-LAN Finns önskemål om att första
samarbetet skulle ske till höst men pga hur olika skolorna är blir det först till våren.
Studenter från Jönköping Högskola är också villiga att delta till våren.
h. Samverkan med tillgänglighetsåtanke konsult – Kimberly Klarin
Har varit på LRC-möte. Det pratades lite om digital introduktion, hur de ska nå ut till
alla studenter oavsett plats, distans etc. Biblioteket har även tänkt utöka
kurslitteraturen till 1 bok per 15 elever istället för dagens 1 per 20. Samt förlängt
dagslån tills 07:59 dagen efter så du verkligen kan låna boken en dag. Vidare så skall
de gallra bland sina gamla böcker, har den inte blivit utlånad på 10 år så ska den tas
bort.
Möte med Thomas Ottoson angående merch. Väntar på svar kring hur vi ska kunna
sätta vår prägel på det. En idé finns om att anordna en tävling för att fånga
studenternas intresse för nya merch.
Internationaliseringsrådet. Vi har tydligen ökat mest gällande ansökningar till
mastersprogram. Gällande internationella studier ligger vi på plats två på. Enbart
Skövde är större.
Donata Navickiene sitter kvar som internationell koordinator.
6 bilder på instagram, 125 likes all in all.
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i.

SAUS – Alexander Strandberg
Frånvarande.

§ 79
8. Avhopp Jacob Flygare
Jacob Flygare har ansökt om att avgå från styrelsen då han ska flytta från Kristianstad och
därför inte kommer kunna genomföra sitt styrelseuppdrag. Ansvaret för sponsoransvar
föreslås därför att läggas till Alexander Perssons arbetsuppgifter.
Övriga ansvarsuppgifter har delats upp på andra personer. Elsie Kjeller högskolestyrelsen,
Alexander Persson läraranställning och Johannes Salonen i disciplinnämnden.
Mötet beslutar att:
Godkänna Jakob Flygares avhopp från styrelsen.
§ 80
9. Framtiden med SFS
Under SFSFUM i maj 2017 så beslutades en höjning av medlemsavgifter. Från 5 till 5,5 kr
per HST på lärosätet under perioden 2017/2018 och en flaggning om höjning till 6 kr per
hts på lärosätet under perioden 2018/2019. Med anledning av att kåren i nuläget blivit
skänkta pengarna från skolan att vara med i SFS så kommer vi, om skolan inte utökar sitt
bidrag till oss, behöva betala denna höjning ur egen ficka.
Ett yrkande lyfts om att styrelsen ger ordförande Kristoffer Pynnönen mandat att
förhandla med rektor om att höja vårt bidrag för att vara med i SFS. I detta mandat så
skulle det även ingå att utlysa extrainsatt årsmöte för att besluta om fortsatt medlemskap i
SFS.
Mötet beslutar att:
Godkänna yrkandet och ge Kristoffer Pynnönen mandat att förhandla med HKR om höjt
bidrag för fortsatt medlemskap i SFS samt att kunna utlysa ett extrainsatt årsmöte för
beslut om fortsatt medlemskap i SFS.
§ 81
10. Inköp av overaller
Alexander Persson sammanfattar att AUs försök att hitta billigare overaller inte har
lyckats och att vi nu är tillbaka på ursprungsförslaget med att beställa studentoverallen
Dixon. Dock har 50% rabatten gått ut så nu ligger den enbart på 33%.
Mötet yrkar att AU ska ges mandat att köpa in overaller till ett maxpris utav 34000 kr
samt söka sponsring för detta.
Mötet beslutar att:
Godkänna yrkandet och ge AU mandatet att köpa overaller för maximalt 34 000 kr och
därtill söka sponsring för dessa.
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§ 82
11. Projekt – Sommar LAN
Viktor Winberg håller ett kort föredrag för projektet och medan styrelsen ställer sig
positiv till det så lyfts det en invändning mot att pengar sökts till specifikt hamburgare
och inte mat.
Mötet beslutar att:
Godkänna projektplanen med ändringen att pengarna ska gå till mat inte specifikt
hamburgare.
Fredrik Karén lämnar mötet efter denna punkt röstats igenom då han inte kan närvara
längre.
§ 83
12. 4:e Arvoderad
Viktor Winberg är föredragande för att utöka AU med ytterligare en person. Primärt så
känner AU att det som saknas är någon som kan ta på sig roller som involverar
marknadsföring, grafisk design, korrekturläsning och informationsspridning.
Under mötet så läggs det fram flertalet åsikter kring detta. Överlag är styrelsen för
införandet utav en fjärde arvoderad rent principiellt. Men den ekonomiska biten är vad
som oroar flera. Idéen lyfts att tillsätta en fjärde arvoderad på 50% men denna får inget
fäste hos styrelsen då risken anses för stor att arbetet som en 50% arvoderad gör är
antingen betydligt mindre eller mer än just 50% av en heltid. Utan det som är aktuellt i
diskussionerna är en fjärde arvoderad heltidsarvoderad.
Den ekonomiska aspekten av detta är att kåren kommer påskynda uttömmandet av
sina resurser och därmed förkorta sin nuvarande livslängd med 2-3 år om ingen markant
inkomstökning sker. Som motargument mot detta så påpekas det att om kåren fortsätter
som vi gjort sedan kårobligatoriets avskaffande så kommer kårens resurser ta slut oavsett
så en ny inriktning och nya satsningar måste göras för att öka vårt medlemsantal och
inkomster. En fjärde arvoderad skulle vara ett steg i den riktningen.
Mötet beslutar att:
Fastställa att en fjärde arvodering utlyses till valberedningens arbete och väljs in under
höstens valmöte
§ 84
13. Telefoni
Diskussioner förs kring hur tillförlitligt detta kommer vara och hur komplicerat det
kommer bli att sätta sig in i. Dessa frågor till trots så är överlag styrelsen positiva till det.
Därtill är detta det billigaste alternativet som kunnat hittas i nuläget.
Mötet beslutar att:
Godkänner bytet till IP-telefoni och låta ordförande Kristoffer Pynnönen förhandla fram
avtalet gällande detta.
§ 85
14. Högtalare
Styrelsen är enig om att en portabel högtalare eller musikanläggning är något som skulle
underlätta för att göra oss hörda på event såsom insparken. Likaså skulle den höja
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stämningen på event när den används. Då kåren nu kommit att få tillgång till ett antal
högtalare utan kostnad så finns nu möjligheten att minimera kostnaden för en sådan
högtalare.
Mötet beslutar att: Bygga en portabel högtalare
Mötet beslutar att: Bygga en med såväl batteri och sladd.
Mötet beslutar att: Budgetera 4000 kr för projektet.
§ 86
Övriga frågor
Inga övriga frågor lyfts.
§ 87
Nästa möte
Nästa möte är internatet den 18-20 augusti 2017.
§ 88
Mötets avslutande
Kristoffer Pynnönen avslutar mötet.
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