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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 Caroline Ljungqvist ej närvarande, övriga 
ledamöter närvarande. 

§4 Mötets behöriga utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§5 Adjungeringar Inga adjungeringar. 

§6 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes.
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Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 

Styrelsemöte 14	


24-03-2015  "
Protokoll "

Närvarande ledamöter:	

Filippa Wieselgren	
 	
 kårordförande	

Susanne Persson	
 	
 vice kårordförande	

Lukas Olsson	
 	
 	
 vice kårordförande	

Thobias Bergström	
 	
 ledamot	

Johanna Lundin	
 	
 ledamot	

Henrik Ullstad	
 	
 ledamot	
 	

Frida Wallin	
 	
 	
 ledamot	
"
Frånvarande:	

Caroline Ljungqvist	
 	
 	
"
Ständigt adjungerade:	

Mikael Skäppegård	
 	
 projektledare HYBRID
	
 	
 	
 	
 närvarande §8	
""
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§7 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutade	
"
att lägga protokoll för styrelsemöte 11 och 12 
till handlingarna.

§8 Rapport Hybrid  "
Mikael Skäppegård föredrog ärendet	


Arbetsmarknadsdagen hölls den 12 mars. 
Besökarantalet beräknas till minst 180 
besökande och generellt uppskattades dagen av 
både studenter och utställare.	

Utvärderingsdag hålls på lördag för 
arbetsgruppen.

§9 Presidiet informerar Lukas deltog i en heldagsworkshop om 
arbetsmiljöorganisation.	
"
5-årsfesten hålls den 10 april.	
"
Susanne var på NÄLU-internat den 16-17 mars. 
Nämnden diskuterade bland annat inställningen 
till en eventuell delning av den gemensamma 
lärarutbildningen.	
"
Susanne har haft mycket arbete med 
förberedelserna inför SFSFUM.	
"
HTS for dummies-dagarna hölls den 18 och 19 
mars. Första dagen hölls en 
rättighetslisteworkshop med ärendehantering och 
andra dagen hölls en presentation av kårens 
förtroendeposter. 	
"
Karnvalsorgan har hållts och 
karnevalskommittén har fått ansvarsfrihet. HTS 
har inte äskat något från karnevalsöverskottet.	
"
Presidiet träffade prodekan Sanimir Resic för 
samtal om kårens och HTs utmaningar. 	
"
I helgen deltog Filippa i fixarhelg på Lillsjödal 
för upprustning av stugan.

§10 Ekonomisk rapport	
 Allt löper på som det ska.

Ärende § Kommentar/Beslut
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§11 Rapport från arbetsgrupperna	
 Upprustning av kansli: 	

Inget nytt att rapportera.	
"
Kommunikationsgruppen: 	

Utkast av kommunikationsplanen ska gås 
igenom i veckan. Gruppen har undersökt möjliga 
hemsideleverantörer utifrån andra kårers 
hemsidor. 	
"
Gruppen för tillsättande av hedersmedlemmar:	

Alla motiveringar är färdigskrivna.	
"
Arkivgruppen:	

Inget nytt att rapportera.

§12 Kårvalet VT15	
"
Henrik Ullstad föredrog ärendet. 

Alla kandidaturer har sammanställts och valbås 
kommer att börja idag. Hemsidan kommer nu att 
kunna användas. 

§13 Motion från Fossil Free Lund	
""
Gruppen har genom fullmäktigeledamöter 
skickat upp motionen till nästkommande 
fullmäktigemöte. Styrelsen rekommenderar 
fullmäktige att ta ett beslut i frågan, då frågan 
kommer att lyftas i universitetsstyrelsen i april.

§14 Motioner till SFSFUM	
"
Filippa och Susanne föredrog ärendet.	


Styrelsen diskuterade två av de motioner som 
LUA lyft till SFSFUM och ställer sig bakom 
dessa. 

§15 SÄLU	
"
Susanne föredrog ärendet.

Susanne informerar om hur samarbetet ter sig 
idag och vilka utmaningar SÄLU eventuellt 
kommer att stå inför. 	

Vårterminens möte kommer att hållas den 1 
april.

§16 Karnevalsstadga	
"
Filippa föredrog ärendet.

Då stadgan inte kommit ut ännu kommer 
styrelsen inte hinna diskutera den ingående, utan 
frågan lyfts direkt till fullmäktige.	
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§17 Speak Up Days	
"
Filippa föredrog ärendet.	


Det behövs en grupp för att sammanställa de 174 
svar som inkom under speak up days. Samma 
grupp bör sedan arbeta med sammanställning av 
förslag till kårens åsiktsdokument.  "
Styrelsen rekommenderar nästkommande 
styrelse att göra om evenemanget.

§18 Övriga frågor	
 Grafiska profilen:	

Frågan om typsnittet Gill Sans lämplighet på 
grund av upphovsmannens bakgrund har väckts. 
Eftersom typsnittet är en den av kårens grafiska 
profil önskar styrelsen lyfta frågan i fullmäktige. 

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

_______________________________	
"
Susanne Persson, sekreterare

_______________________________	
"
Henrik Ullstad, justerare
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