Styrelsemöte
Tid: 17:16-20:00

Närvarande, röstberättigande:
Ordförande
Vice ordförande
Studentombud
Ledamöter

Närvarande, övriga
SAUS

2017-10-25

Plats: hus 5:208

§119-138

Kristoffer Pynnönen
Viktor Winberg
Alexander Persson
Elisabet Holmer
Fredrik Káren (via telefon till punkt 13)
Hans Duong
Jonathan Hoffmann
Hans Duong (frånvarande under punkt 10, 13 & 14)

§ 119
1. Mötets öppnande
Mötesordförande Kristoffer Pynnönen förklarar mötet öppnat.
§ 120
2. Fastställande av dagordning
Ordförande Kristoffer Pynnönen lyfter en ändring som han önskar göra till
dagordningen. Nämligen att lägga till Studentbemötarens rapportpunkt.
Mötet beslutade att:
Fastställa den reviderade dagordningen.
§ 121
3. Val av justerare
Hans Duong nomineras till justerare.
Mötet beslutar att:
Utse Hans Duong till justerare.
§ 122
4. Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning
a. Mötesprotokoll för styrelsemöte 170925 och medlemsmöte 171012
Mötet beslutar att:
Lägga till protokollen till handlingarna.
b. Per Capsulam
i.
SAUS Projekt – Karaokeparty
Mötet beslutar att:
Fastställa beslutet.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Hans Duong
Justerare

ii.

SAUS Projekt – Spooky Pooky Halloween Party
Mötet beslutar att:
Fastställa beslutet.

§ 123
5. Presidiebeslut, anmälningsärende och info.
Ordförande har godkänt nya personer som studentrepresentanter.
Överlämning november-december.
§ 124
6. Ekonomi (Susanne)
Liten ökning från föregående år gällande medlemmar.
Insparken gick ca 20 000 plus.
§ 125
7. Rapporter
a. Gemensamt inom AU
Telefonin är mer eller mindre fixad nu, återkommer om det senare.
Varit på medlemsmöte.
b. Ordförande - Kristoffer Pynnönen
Varit på två möten med disciplinnämnden.
Varit på högskolestyrelse. Ekonomiskt går utbildningarna som budgeterat. Inget nytt
om flytten.
Arvoderade får inte längre arvode för råd/nämnder men andra studentrepresentanter
får 250kr/timmen.
Varit i Borås på SFS medlemsmöte. Tyckte att nätverkandet var det mest givande där.
Regionalt studentråd i Malmö med region Skåne. Var där med Lund och Malmös
representanter. Inte bra organiserat då kallelser har skickats fel och en talare dök inte
upp. Nytt möte inbokat i december.
Diskuterat med rektor om vårt medlemsantal. Rektor har föreslagit att om vi sänker
vår medlemsavgift till 100 kr och om vi då får in mindre pengar genom
medlemsavgifter så går skolan in och betalar mellanskillnaden.
Kvalitetsråd, saker rör sig lite snabbare framåt nu. Skolan har förberett sig på UKÄs
utvärdering som kommer. Verkar ha fått lite tunnelseende och fokusera enbart på
kriterierna som UKÄ tittar på i sina utvärderingar och inte helheten. De undrar också
varför studenter hoppar av i de senare terminerna. Agneta är inte längre ansvarig för
kvalitetsprojektet. Kvalitetssäkringssystemet är nu i sitt slutskede, de ska bara byta
namn och göra lite finjusteringar tills februari där systemet ska klubbas igenom. De
som sitter där verkar överlag göra bra ifrån sig och bry sig om studenter.
Dekanrekryteringen har börjat. Två fakulteter (lärare & hälsa) är klara. Två kvar.
Enbart en sökte till ekonomifakulteten och ledningen funderar på att erbjuda jobbet
till den rektorn från BTH.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Hans Duong
Justerare

Har även deltagit på RSS.
c. Vice ordförande – Viktor Winberg
Varit på tre möten med forskningsnämnden. De har nu kommit fram till och beslutat
om ett nytt belöningssystem för hur en presterar. De har varit stressat att ta fram och
risken finns att rektor stryker det.
Haft utbildning för nya SAUSare och Hans Duong för styrelsearbete.
Haft möte med Magnus Therén om att få ha alkohol i skolans lokaler när vi har vissa
event.
Varit på skyddsronder på hus 14, 15. De funderar på att renovera/demolera
hisschakten då de luktar mögel. I hus 4 & 13 med. Hus 4 har haft renovering i samma
rum de renoverade tidigare iår. Hus 13 gick bra, Kristoffer Pynnönen var inte
närvarande men det löste sig ändå. Vi betalar inget för källaren men tar ändå upp plats
där. Magnus Therén letar efter en lösning nu. Eventuellt får vi nya lokaler och kanske
ett kassaskåp att förvara våra ekonomiska dokument i gratis. Problemen med källaren
kommer dock inte bli åtgärdade.
Varit på samverkansmöte.
Granskat en större mängd kursplaner.
Avstämningsmöte med Örjan Johansson om intranätet.
Möte med Jenny Hultman, eventkordinator för HKR, verkar inte vara så intresserad
av att skapa event för studenter.
Rådet för internationalisering. De pratade om internationalisering men inget som var
av direkt intresse för kårens del. Dock tog de upp en sak som var av intresse för oss.
Staff Training Week, kåren är inte inbjudna till detta men Viktor Winberg tror kåren
kommer få en inbjudan till det snart.
d. Studentombudet – Alexander Persson
Har deltagit vid rådsmöten med rådet för läraranställning och rådet för
studieadministration och studentstöd. I RSS lyftes såväl vår önskan om anonyma
examinationer och att signatur för sidantal vid salstentamen. Båda två sågs positivt av
rådet som ska skicka detta vidare. I rådet för läraranställning har det varit problem
med en ansökan men i övrigt har det inte varit några större problem.
Har skrivit motioner till medlemsmötet.
Hjälpte till med att sätta upp annonser till Spooky Pooky.
Har tagit ut en del flextid för att inte avsluta året med alltför mycket övertid.
Deltagit vid kursplansgranskning.
Några studentärenden har inkommit så har arbetat med dem.
Hade även en jobblunch med Gotlands studentkår Rindi’s ordförande när denna var
på besök. Saker som diskuterades var bland annat internationalisering,
medlemsanslutning och vad respektive kår gör för sina medlemmar.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Hans Duong
Justerare

e. Introduktionskoordinator – Elisabet Holmer
Insparken är över som vi vet. En förfrågan från International Office om att vara med
på en internationell fika (2/11) och om några andra från kåren vill vara med. Har fått
lite inofficiella erbjudanden från BTH efter bonna om att ha event tillsammans.
f. Högskolediplomat – Fredrik Karén
Varit igång med att försöka få till lan med andra skolor. Kommit i kontakt med DISK
i Stockholm om LAN och ev. hjälp till att hitta sponsorer. Ska försöka nätverka under
Fiaslaget med de som håller i Wünderlan.
g. Samverkan med tillgänglighetsåtanke konsult – Kimberly Klarin
Frånvarande.
h. Studentbemötare
Varit på ett medlemskaffe och haft en fråga där ”Skulle du kunna förminska antalet
studieår genom att studera mer intensivt?”. En del svarade ja men majoriteten svarade
nej.
Försökte få iordning en tentapåse men misslyckades med det.
Varit på forskningsnämnden med Viktor Winberg och Rådet för Läraranställning med
Alexander Persson.
i.

SAUS – Jonathan Hoffmann
Mycket event. Två filmkvällar, 4 personer på första och andra var det 10 på. 3
SAUSmöten, en grillkväll. Medlemskaffe, kontorstid på onsdagar 12-13.
På karaokefesten kom det48 personer, av dem var 11 av de inte medlemmar. Överlag
var det ett positivt bemötande från gästerna.
Chill Night var lyckat.
Spooky Pooky har bara sålt 4 biljetter. Marknadsföringen har gått sådär kunde gjorts
mer.

§ 126
8. Medlemskapsnivå
Om det sänks till 100 kr per termin så kan det vara värt att ta bort läsår.
Onlineplattform för distansstudenter för att locka dem. Kanske fokusera mer på
distansstudenter än studenterna här då det inte verkar ha fungerat hittills. Kanske fundera
på förslag till nästa styrelse så de har något att börja fundera på.
§ 127
9. Telefoni
Allt är fixat med cellip, de kommer gå att börja använda den 7/11 via Skype for Business.
Småjusteringar måste fortfarande göras men på det stora hela är det klart.
Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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Hans Duong
Justerare

§ 128
10. Svartlistning
Då den juridiska processen inte längre innefattar den svartlistade personen i fråga så
vitlistar styrelsen denna och släpper därmed ärendet.
Studentombudet avstår från att rösta i enlighet med policyn för svartlistning.
Mötet beslutar att:
Häva svartlistningen.
§ 129
11. SAUS Projekt – LAN HT17
Från början var det tänkt att detta skulle synkas med Karlshamn men nu har de ställt in
sitt LAN och Karlskrona har ett istället. Möjligtvis så kan det hållas en gemensam
turnering med dem istället. Högskolediplomaten uppmuntras ta kontakt med Karlskrona
för att försöka samordna något.
Hans lyfter att om spel från Blizzard ska spelas kan de behövas att de kontaktas så den
inte stänger ner IPn.
Mötet beslutar att:
Godkänna projektplanen.
§ 130
12. Pubcrawl
Då projektplanen inte anses duglig och eventet inte bra överlag så föreslås det att
projektplanen skrotas.
Mötet beslutar att:
Neka projektplanen.
§ 131
13. Karaoke
Mötet beslutar att:
Fastställa projektplanen.
§ 132
14. SAUS marknadsföringsmaterial
Förslaget till beslut: Styrelsen överlämnar till SAUS att utreda och förbereda ett förslag
som sedan ska presenteras och godkännas av presidiet. Budgeten för förslaget är 700 kr
och skall dras från konto 5910.
Mötet beslutar att:
Godkänna beslutet.
§ 133
15. Ändring av SAUS beställningen
Efter diskussion så drar Viktor Winberg tillbaka sitt förslag.

Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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§ 134
16. Fastställande av utvärdering av SommarLAN -17
Mötet bestluar att:
Godkänna utvärderingen.
§ 135
17. Kårbandaren
Viktor Winberg anför att den har strulat en del men projektet har i sin helhet gått bra.
Däremot om den ska bli mer mångsidig så behöver den byggas ut till en kostnad av ca
1000 kr. Detta skulle dock enbart ge möjligheten att koppla in instrument. Ska den hålla
för karaoke så kommer priset öka ännu mera.
I diskussionen som följer så ställs frågan om vi vill lägga ut mer pengar på den då
grundtanken var att det skulle vara ett billigt projekt. Framåt slutet på diskussionen lutar
styrelsen åt att i nuläget inte spendera mer pengar på bandaren men är eniga om att om så
görs så ska det vara med en tanke om långsiktighet.
§ 136
18. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyfts.
§ 137
19. Nästa möte
Nästa möte sätts till den 13 november 2017, klockan 17:15.
§ 138
20. Mötets avslutande
Kristoffer Pynnönen förklarar mötet avslutat.

Alexander Persson
Sekreterare

Kristoffer Pynnönen
Mötesordförande
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