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Ärende § Kommentar/Beslut

§1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande 
Filippa Wieselgren öppnade mötet.

§2 Val justerare Styrelsen beslutade	
"
att välja Henrik Ullstad till justerare. 

§3 Justering av röstlängden Alla ledamöter närvarande. Johanna Lundin 
närvarande t.o.m §14.

§4 Mötets behöriga utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§5 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§6 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes.

§7 Föregående mötesprotokoll Justerade protokoll finns och skickas ut till nästa 
styrelsemöte. 
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Närvarande ledamöter:	

Filippa Wieselgren	
 	
 kårordförande	

Susanne Persson	
 	
 vice kårordförande	

Lukas Olsson	
 	
 	
 vice kårordförande	

Thobias Bergström	
 	
 ledamot	

Caroline Ljungqvist	
 	
 ledamot	

Johanna Lundin	
 	
 ledamot	
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 ledamot	

Frida Wallin	
 	
 	
 ledamot	
"
Ständigt adjungerade:	

Mikael Skäppegård	
 	
 projektledare HYBRID
	
 	
 	
 	
 närvarande §8
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§8 Rapport Hybrid Första mötet hölls förra veckan och en 
funktionäransvarig har rekryterats. 	
"
På lördag planeras ett heldagsmöte för 
detaljplanering inför arbetsmarknadsdagen. 	
"
Fler bekräftelser har inkommit, bland annat 
Svenska kyrkan, DIK, Svenska sällskapet för 
filosofisk praxis, Arbetsförmedlingen, Amnesty, 
E-think. Ytterligare några är på ingång.	
"
Flera intressenter till funktionärer under 
kårgillet. Utbildning inför dagen kommer att 
hållas.	
"
Funderingar finns om att ha någon typ av 
föreläsning under arbetsmarknadsdagen också. 

§9 Presidiet informerar Susanne har haft möte med studentombudet 
Petra Holst för att sammanställa höstterminens 
ärenden. Merparten av ärendena vid vår fakultet 
under HT14 rör examination samt 
administration.	
"
Under gårdagens NÄLU deltog Susanne och 
Linnéa Bäckström, ordförande för U-rådet, i en 
workshop utifrån internrevisionens utredning 
som gjorts av ämneslärarutbildningen och det 
efterföljande arbete med konkreta 
lösningsförslag som gjorts. 	
"
Novischperioden gick väldigt bra. Det var cirka 
70 anmälda novischer. Vi hyrde Blekingska 
nationen och klubben var öppen för HTS-
medlemmar. Det var en lugn och trevlig 
novischperiod. 	
"
De sista förberedelserna inför den Lunära 
Högtiden ordnas.	
"
Beställningen på roll-ups blev försenad. 
Pennorna har beräknad leverans under denna 
vecka. 

§10 Ekonomisk rapport	
 TeRF har nu ett bankkonto och det sista 
pappersarbetet återstår inför att föra över 
pengarna till dem.
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§11 Rapport från arbetsgrupperna	
 Upprustning av kansli: 	

Möbler har beställts från IKEA och kommer att 
levereras i februari. En rensning har också gjorts 
i förrådet.	
"
Kommunikationsgruppen: 	

Kassar och tröjor har kommit, vi väntar ännu på 
roll-ups och pennor. Arbetet med 
kommunikationsplanen fortskrider.	
"
Arkivgruppen:	

Gruppen ska nu undersöka vad som kan 
deponeras till AFs arkiv. Arbetet med 
dokumenthanteringsplanen kommer att fortsätta 
under våren.

§12 Presidiebeslut	
"
Presidiet föredrog ärendet. 

Presidiet förklarar omständigheterna kring 
beslutet för styrelsen.	
"
Styrelsen beslutade	
"
att godkänna köpet och lägga detta till 
handlingarna, men påpekar att denna miss inte 
bör upprepas.

§13 Kårvalet VT15	
"
Filippa föredrog ärendet.	


Styrelsen diskuterar hur kårvalet kan anordnas 
med hjälp av styrelsen, då en valnämnd ännu 
saknas. 	
"
Styrelsen enas om att kandideringsperioden 
förläggs till 29/1-28/2.

§14 Styrdokument för U-rådet	
"
Susanne föredrog ärendet.	


Styrelsen diskuterar ärendet med anledning av 
det arbete som påbörjats i U-rådet. Styrelsen 
enas om att den bästa lösningen vore att föra in 
ytterligare regleringar som komplettering till 
reglementet. Detta arbete bör göras i dialog med 
Kristianstad Studentkår.	
"
Styrelsen beslutar 	

att uppdra åt Susanne och Caroline att i samråd 
med Kristianstad Studentkår ta fram ett förslag 
till formulering i reglementet. 
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§15 Utbildning förtroendevalda	
"
Filippa föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterar möjligheten till en  
utbildning, likt den nationerna håller för sina 
förmän, för alla förtroendevalda. Detta är något 
att planera inför HT15 och överlämna till 
nästkommande presidium.

§16 Övriga frågor	
" Styrelsen diskuterar den grafiska profilen.

§17 Mötets avslutande Mötesordförande Filippa avslutade mötet.
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_______________________________	
"
Filippa Wieselgren, mötesordförande

_______________________________	
"
Susanne Persson, sekreterare

_______________________________	
"
Henrik Ullstad, justerare
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