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§ 89
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Kristoffer Pynnönen öppnar mötet.
§ 90
2. Fastställande av dagordning
Inga invändningar lyfts mot dagordningen.
Mötet beslutade att:
Fastställa dagordningen.
§ 91
3. Val av justerare
Viktor Winberg nomineras till justerare
Mötet beslutar att:
Utse Viktor Winberg till justerare.
§ 92
4. Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning
a. Mötesprotokoll för styrelsemöte 170523.
Mötet beslutar att:
Lägga till protokollet till handlingarna.
b. Per Capsulam besluten om att avsätta Alexander Strandberg som ordförande för
SAUS och tillsätta Alexander Persson samt avsätta Joakim Nilsson som vice
ordförande för SAUS och tillsätta Tim Barborg lyfts.
Mötet beslutar att:
Fastställa besluten.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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§ 93
5. Presidiebeslut, anmälningsärende och info.
AU informerar om att budgeten för overallerna som beställts kommer överskridas med
1500 kr vilket medför en marginell höjning av priset för medlemmar.
a. AU redogör för när de haft semester under verksamhetsåret.
Mötet beslutar att:
Godkänna ledigheten.
b. Kostnader för internatet har blivit sammanlagt 2347 kr.
Mötet beslutar att:
Godkänna utgifterna.
§ 94
6. Ekonomi (Susanne)
Ej närvarande.
§ 95
7. Rapporter
a. Gemensamt inom AU
Ordförande och vice ordförande har haft ett möte med kommunen där det bland
annat diskuterades om möjligheter att omförhandla bostadsgarantin på något vis.
Gällande Massa Mässa så har inget hörts ifrån Pernilla Blixt. När det kommer till Bike
Project så skulle kommunen återkomma om de kunde erbjuda oss ett lager för
cyklarna. Vidare så finns det en önskan från kommunens håll att återuppta ett
studenstadsråd, eller Kristianstadsrådet, där rektor, förvaltningschef, kårordförande
vice kårordförande, ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och
kommunstyrelse skulle delta. Kommunen lyfte även en önskan om att skapa en
akademisk träffpunkt för nyanlända akademiker.
AU har hållit ett genrep för LANet samt genomfört själva LANet.
Ordförande och vice ordförande har varit på högskolestyrelsemöte angående
omstruktureringen från två sektioner till fyra fakulteter. Då kåren inte står bakom
denna förändring så reserverade vi oss vilket inte uppskattades då skolans ledning
ansåg att vi haft tid att uttrycka vårt missnöje tidigare. Från kårens håll menades dock
att vi inte blivit inbjudna att delta i processen fullt ut och därmed inte fått insikt i
exakt vad som planerades.
Vice ordförande och studentombudet har jobbat med kårbandaren. Ligger i nuläget
lite efter i schemat men närmar oss att färdigställa den.
Ordförande och studentombudet deltog (med flera medlemmar) i pridetåget och
skulle säga att det var lyckat. Vi har fått väldigt mycket positiv respons på detta.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Gällande vår nya telefoni så har vi inte kommit igång med denna ännu då vi tydligen
hamnat ”mellan stolarna” hos telenor, cellip och HKR.
b. Ordförande - Kristoffer Pynnönen
Har varit på kvalitetssäkringsmöten. Deltagit vid HKR kvalitetskonferensen den 24/8
gällande vad pengarna har gått till.
Har även deltagit vid en del beslutsmöten på skolan och varit på två möten med
disciplinnämnden. Vid det senare av dem så var även Johannes Salonen med och
introducerades till hur disciplinnämnden fungerar.
c. Vice ordförande – Viktor Winberg
Har haft avstämningsmöte med Elisabet Holmer gällande insparksplaneringen
Utöver det så har Viktor Winberg granskat kursplaner. Deltagit vid
samverkansmöten, skyddsrond, planering samt genomförande av såväl LANets
genrep som själva lanet.
Har även deltagit vid programrådsmöte med rektor om förändringar som rektor var
positiv till. Rektor skulle återkomma efter att denna kollat det med sin egen
organisation.
Vidare så öppnade bostadsgarantin den 13 juli och det har varit mycket att göra sen
dess. Det har gått sådär med bostadsgaranti då detta är det sämsta året på 4 år. 200
extra antagna förlagda till campus men färre som erbjudit bostäder.
Vid möte med forskningsnämnd så har fördelningarna av deras budget diskuterats.
De bygger även ett nytt system för hur de ska fördela pengar. En studentrepresentant
har avgått från denna nämnd så vi måste ersätta denna.
d. Studentombudet – Alexander Persson
Har arbetat med kårbandaren och byggt själva stommen/skalet till denna.
Vidare har Alexander Persson jobbat med studentärende som inkommit under
sommaren, kursplansgransking och LANet.
Utöver detta så har mycket tid lagts på att arbete med insparken på olika vis. Bland
annat genom att sammanställa ett sånghäfte.
Har även för kontakten med RFSL gällande samarbete till hösten och att kåren vill
delta i Pride.
Sponsorsjakten har även den påbörjats men går segt i nuläget då många har haft
semester eller velat diskutera det efter sommaren istället.
e. Introduktionskoordinator – Elisabet Holmer
Letar fortfarande efter lagledare och funktionärer. Men har hållit en HLR-utbildning
och skapat en Facebook sida för de som hittills engagerat sig under insparken.
Eventuellt måste en extra utbildning hållas för de som inte närvarar under
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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insparksutbildningen efter detta styrelsemöte. Både generalen och vice generalen är
inbokade för vidare utbildning utöver ordinarie utbildning.
f. Sponsoransvarig och kårrabattskoordinator
Entledigad
g. Högskolediplomat – Fredrik Karén
Pratat med kvasis i Karlshamn om deltagande under insparken. Deadlinen kom
plötsligt men SugMesk har svarat att de kommer som Barriärbrytarna är positiva men
behöver dubbelkolla innan de lämnar ett slutgiltigt svar. Dônk är positiva men har
inte lämnat svar. De Muntra kommer delta med en person.
h. Samverkan med tillgänglighetsåtanke konsult – Kimberly Klarin
Två instagramcollage har lagts upp. Den första fick 25 likes och den andra fick 32.
Har inte närvarat vid några andra möten eller så sen sist.
i.

SAUS – Alexander Persson
Har planerat och arbetat med insparken primärt nu. Det är arbete gällande en
maskerad och en drinkonsdag på O’Learys samt en fest på andra fredagen under
insparken.

§ 96
8. Propositioner
Under internatet gicks samtliga policys igenom och ett antal förändringar föreslogs. Dessa
diskuterades igenom och färdiga förslag lades sedan fram till styrelsemötet.
Mötet beslutar att:
Godkänna samtliga framlagda förslag.
§ 97
9. SAUS Ht-17
Under höstterminen har förslaget lyfts från styrelsen att göra följande beställning utav
event från SAUS:
- 1 LAN
- 2st Filmkvällar för allmänbildning och social koppling per månad
- Hjälpa skolan att anordnar tre informativa filmvisningar per termin. SAUS ansvar blir
att boka lokal och skapa Facebook-event för det
- 2st Language Café varje månad
- 3st Temafester
- 2st Pubrundor
Mötet beslutar att:
Godkänna beställningen till SAUS.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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§ 98
10. Fastställande av utvärdering av Sommar Lan 17
Viktor Winberg lämnar en muntlig utvärdering då den skriftliga inte är gjord ännu.
Sammanfattningsvis så ges följande bild i den muntliga utvärderingen:
Marknadsföringen var otillräcklig och skulle genomförts betydligt mer. Det skulle även
marknadsförts som en mer öppen plats. Det var även för lite folk på dagarna (möjligtvis
pga den bristande marknadsföringen). Ett bättre schemalagt ansvar över arbetstider hade
behövts då det till en början var det flytande (första veckan) men därefter fick ett
improviserat schema göras. I fortsättningen behöver också flera engagerade om det skall
vara på denna skala, minst 5 som kan fördela upp tiden mellan sig varje dag.
Totalt kom det dit 20 olika personer, inklusive engagerade, under hela LANet.
Vidare så gjorde de städarna som städade lokalen ett ypperligt arbete, ett tackmeddelande
har lämnats till dem.
Under LANet så fanns det totalt 5 servrar, av dessa fungerade 2 medan de andra 3 var
trasiga och behöver lagas om de ska användas. Det upplevdes även lite problem med
strömmen till lokalen, detta var dock skolan hjälpsam med.
Ett önskemål som framlagts är att det ska ske flera turneringar i framtiden för att det ska
bli en större gemenskap under LANet.
Kiosken var uppskattad och önskemål om att utöka den till nästa gång inkom. Till nästa
gång bör även andra möjligheter än swish finnas för att ta betalt för inträde och i kiosken.
Mötet beslutar att:
Bordlägga fastställandet av utvärderingen i väntan på att den skriftligen kan lämnas in
utav Viktor Winberg.
§ 99
11. Fastställande av inspark
Under internatet så gick samtliga dokument relaterade till årets inspark igenom och
förslag på förändringar gjordes av styrelsen. Dessa färdiga förslag presenterades sedan
under styrelsemötet.
Mötet beslutar att:
Fastställa de bearbetade dokumentet och arrangera insparken.
§ 100
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyfts.
§ 101
13. Nästa möte
Nästa möte är 25 september 2017 klockan 17:15
§ 102
14. Mötets avslutande
Kristoffer Pynnönen avslutar mötet.
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