Styrelsemöte
Tid: 17:15-20:30

Närvarande, röstberättigande:
Vice ordförande
Studentombud
Ledamöter

Närvarande, övriga
SAUS

2017-09-25

Plats: hus 5:208

§102-118

Viktor Winberg
Alexander Persson
Elisabet Holmer
Kimberly Klarin
Fredrik Káren (via telefon)
Alexander Persson
Jonathan Hoffmann (frånvarande under punkt 10 &
13)
Hans Doung (frånvarande under punkt 10, 13 & 14)

§ 102
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Viktor Winberg öppnar mötet.
§ 103
2. Fastställande av dagordning
Två ansökningar om avhopp från poster har lämnats in efter att kallelsen gått ut. Dessa
tas upp under övriga frågor.
Mötet beslutade att:
Fastställa dagordningen med tillägget under övriga frågor.
§ 104
3. Val av justerare
Elisabet Holmer nomineras till justerare
Mötet beslutar att:
Utse Elisabet Holmer till justerare.
§ 105
4. Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning
a. Mötesprotokoll för styrelsemöte 170820.
Mötet beslutar att:
Lägga till protokollet till handlingarna.
§ 106

5. Presidiebeslut, anmälningsärende och info.
a. Inspark
i. Lag. Årets lag blev lag 5.
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ii. Lagledare. Emma Snecker utsågs till årets lagledare.
iii. Aspirant. Robin Winnberg utsågs till årets aspirant.
§ 107
6. Ekonomi (Susanne)
Inte mycket att rapportera. Augusti är inte färdigställt ännu, men såg ganska normalt ut.
Återkommer nästa möte med en mer utförlig rapport.
Siffrorna för året kontra förra årets medlemsantal är i nuläget som följer:
HT 2016
Läsår HT16-VT17 = 349
Termin HT16
= 138
Läsår VT16-HT16 = 64
551 medlemmar
HT 2017
Läsår VT17-HT17 = 65
Termin HT17
= 124
Läsår HT17-VT18 = 347
536 medlemmar
§ 108
7. Rapporter
a. Gemensamt inom AU
Jobbat väldigt mycket med insparken. Genomfört reunion. Ordförande och vice
ordförande har varit på internat med högskolestyrelsen.
b. Ordförande - Kristoffer Pynnönen
Ej närvarande och ingen rapport lämnades in.
c. Vice ordförande – Viktor Winberg
Samverkansmöte.
Granskat ett antal kursplaner.
Deltagit vid utomhusskyddsrond. Bänkar har satts utanför hus 20 & 21. HKR jobbar
även på att få dit bänkar med bord.
Ska ha en skyddsrond när det är mörkt.
Skolan har börjat förhandla om att ha väktare här nattetid pga skadegörelse.
På internatet diskuterades bland annat skolans omstrukturering till fakulteter. Lena
Persson leder arbetet nu fram till hennes pension i december. Allt ser bra ut och
verkar inte innebära problem för studenterna.
Ett projektarbete pågår för att utreda möjligheterna för flytt in till centrum.
Akademiska hus vill inte att högskolan ska flytta så de håller på och bygga en
provkorridor av korridor 2 i hus 17 för att visa hur det kan bli här. De vill även
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förbättra ”trafikproblematiken” på skolan, ev. sätta in portar för att minska trafiken
inne på skolan. Kåren ska isf få tillgång att komma igenom dem.
d. Studentombudet – Alexander Persson
Har deltagit vid rådet för lärarutbildning.
Granskat kursplaner
Jobbat med insparken och reunion.
Har även haft några inkomna studentärenden.
e. Introduktionskoordinator – Elisabet Holmer
Insparken har tagit upp större delen av tiden. Haft utvärdering och reunion. Letar nu
efter nya uppdrag att genomföra.
Positivt bemötande gällande reunion.
Har fått kritik från Susanne och anställda vid studenthälsan att hus 13 varit så stökigt
under insparken.
f. Högskolediplomat – Fredrik Karén
Varit lagledare, promotat utlandsfester. Haft föredrag om ovvekultur.
Pratat en del med .smoersex om transport till utlandsfester då detta inte alltid
organiseras av Creepy Crew, ex. till Bonnaphesten. Medlemmar i KSK är välkomna
till Karlshamns studentpub. Diskuterar fortfarande om att ordna en LAN-turnering.
Hoppat av rådet för läraranställning.
g. Samverkan med tillgänglighetsåtanke konsult – Kimberly Klarin
Det har lagts upp 3 bild collage och 1 film på Instagram. De har fått i snitt 20
gillningar var och filmen har över 170 visningar.
Deltog i valberedningen tidigare men har nu ansökt om att hoppa av.
h. SAUS – Alexander Persson
Har tagit fram en ny projektplansmall.
Hållit event/dagar på insparken.
Börjat planera och lägga upp ett schema för SAUS aktiviteter under höstterminen.
§ 109
8. Medlemskapsnivå
Fortfarande dalande. Minus 15 medlemmar jämfört med förra året.
Förslaget lyfts fram att öppna upp för mer stödmedlemmar/alumner. I dagsläget så
marknadsförs nämligen detta inte.
Alexander Persson lägger fram idén om att börja med så kallade ”tentapåsar” igen.
Tentapåsar var tidigare en påse innehållandes frukt, vatten, penna och papper som
delades ut till medlemmar vid examinationer. Frågan är bara vem som kommer hålla i det
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från kårens håll? SAUS eller några andra? Vidare diskussioner kring detta kommer
behövas.
§ 110
9. Telefoni
KSK har fortfarande ingen telefoni på kontoren. HKR och Telenor har nu kommit
överens så numren är överförda till Telenor. Nu ska Telenor överföra dem till Cellip .
Tyvärr har Telenor slutat svara oss. Det går segt men förhoppningsvis löser det sig snart.
Cellip väntar bara på att få numren sen är vi klara.
Stående punkt tills detta är löst.
Ett förslag läggs fram om att starta en discordkanal för att styrelseledamöter enkelt ska
kunna delta via distans.
§ 111
10. Ansökningar till SAUS
Alexander Persson anmäler jäv i frågan om Jonathan Hoffmanns ansökan till ordförande
i SAUS. Då vi använder oss av en ständig sekreterare kan Alexander Persson inte lämna
rummet. Vidare så yrkar Alexander Persson på att avslå Jonathan Hoffmanns ansökan till
ordförande för SAUS då denna post redan är tillsatt och därmed inte borde utlysts.
Mötet beslutar att:
Avslå yrkandet med motiveringen att arbetsbördan av att inneha två poster kan bli stor
samt att den nya verksamhetsförordningen för SAUS inte längre specificerar SAUS
presidiums mandatperiod.
Mötet beslutar att:
Godkänna Tedi Kasembejs ansökan om medlemskap i SAUS.
Mötet beslutar att:
Godkänna Jaimy Beijers ansökan om medlemskap i SAUS.
Mötet beslutar att:
Godkänna Emelie Melins ansökan om medlemskap i SAUS.
Mötet beslutar att:
Godkänna Jonathan Hoffmanns ansökan om ordförandeskap i SAUS.
§ 112
11. Fastställande av utvärdering av Sommar Lan 17
Mötet belyser att utvärderingen innehåller brister och Viktor erkänner det.
Mötet beslutar att:
Bordlägga denna fråga eftersom Viktor Winberg drar tillbaka sin utvärdering.
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§ 113
12. Fastställande av utvärdering av Inspark 2017
Då den inlämnade bilagan anses oläslig så kan inte ett beslut av att fastställa utvärderingen
tas.
Mötet beslutar att:
Bordlägga frågan tills en ordentlig utvärdering lämnats in.
§ 114
13. Svartlistning
I enlighet med Policy för Svartlistning avstår studentombudet från att rösta för att
undvika framtida jävsituation i studentärenden.
Mötet beslutar att:
Låta svartlistningen kvarstå tills dess att den juridiska processen är avslutad. Därefter ska
styrelsen ta upp frågan igen.
§ 115
14. Fyllnadsval av ledamot i styrelsen
Hans Doung har ansökt om att bli styrelseledamot och kommer till mötet. Under
punkten så blir han intervjuad av styrelsen.
Mötet beslutar att:
Fyllnadsvälja Hans Doung som styrelseledamot.
§ 116

15. Övriga frågor
a. Jonathan Hoffmann begär att bli entledigad från sitt uppdrag som
sammankallande i valberedningen.
Mötet beslutar att:
Godkänna Jonathan Hoffmann ansökan om avhopp från sitt uppdrag inom
valberedningen.
b. Kimberly Klarin begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
valberedningen.
Mötet beslutar att:
Godkänna Kimberly Klarins ansökan om avhopp från sitt uppdrag inom
valberedningen.

§ 117
16. Nästa möte
Nästa möte sätts till den 25 oktober 2017, klockan 17:15.
§ 118
17. Mötets avslutande
Viktor Winberg förklarar mötet avslutat.
Alexander Persson
Sekreterare

Viktor WInberg
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

Elisabet Holmer
Justerare

