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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 Thobias Bergström till justerare. 

§3 Justering av röstlängden Alla ledamöter närvarande.

§4 Mötets behöriga utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§5 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§6 Fastställande av föredragningslistan Punkten 14. Krisplan ersattes med ”Handbok för 
studentråd” och punkten 15. Översättningspolicy 
ersattes med ”Valberedning”. 
Föredragningslistan fastställdes efter 
ovanstående ändringar.   

§7 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutade	
"
att lägga protokoll för styrelsemöte 4 till 
handlingarna.
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§8 Rapport Hybrid Första Hybridföreläsningen hålls på torsdag 
(30/11) och arbetsgruppen har börjat arbetet med 
att ringa potentiella utställare.	


§9 Presidiet informerar Lunära högtiden kommer med största 
sannolikhet att hållas i januari, efter HTS 
novischperiod. 	
"
Under senaste FUM-mötet tillsattes många 
förtroendeposter.	
"
Under senaste LUS ting fattades beslut om att 
behålla tre redaktörer på Tidningen Lundagård, 
men att en post endast utlyses på ett år, dvs 
enligt det förslag från JF som vi ställt oss 
bakom. 	
"
Filippa deltog i INS (Internordiskt Studentmöte) 
under vilket föreläsningar om styrelsearbete, 
ledarskap m.m. hölls.	
"
Filippa arbetar vidare med att ordna LU-
mailadresser till styrelsens kontaktperson och 
mötespresidiet för FUM.	
"
Den 23/10 hölls HT-fakulteternas 
utbildningsinternat i Ystad. Dagen var väldigt 
uppskattad, och utöver presidiet samt GUN-
representanter deltog 8 studeranderepresentanter. 
Susanne presenterade SFS rapport 
”Utbildningens användbarhet” tillsammans med 
arbetsmarknadskoordinator Mattias Persson.	
"
Alla studentråd har nu representanter.	
"
Det har inkommit en del ärenden till Susanne 
och de flesta rör administrativa problem eller 
examination.

§10 Ekonomisk rapport Konteringsarbetet går framåt och Bodil kommer 
i slutet av november.	
"
Budgetberedningen inom fakulteten är klar och 
våra äskanden rörande Hybrid och novisch gick 
igenom.

Ärende § Kommentar/Beslut

Besöksadress: Absalon, första våningen, SOL-centrum, Helgonabacken 12  Postadress: BOX 201, 221 00 Lund 
Internpost: Hämtställe 20  Hemsida: www.hts.lu.se 

!  (4)2

http://www.hts.lu.se


§11 Rapport från arbetsgrupperna Kommunikationsgruppen: 	

Den grafiska profilen är snart klar, men en 
diskussion krävs i styrelsen om hur denna ska 
användas inom kåren.  Den grafiska profilen ska 
även kopplas till den kommunikationsplan som 
gruppen börjat ta fram. Nästa projekt är 
profilprodukter.	
"
Arkivgruppen:	

Dokumenthanteringsplanen fortsätter att fyllas 
på - FUM, styrelse och presidiet är klart, 
intervjuer med andra organ väntas.

§12 Husstyrelsen	
"
Susanne föredrar ärendet

Styrelsen för en generell diskussion om det nya 
organ som studenternas husstyrelse utgör och 
hur organet kan komma att regleras i kårens 
styrdokument, då det i nuläget inte finns reglerat 
någonstans.	
"
Styrelsen rekommenderar att studenternas 
husstyrelse utser en vice ordförande inom sig.	
"
Styrelsen efterfrågar en utvärdering av syftet 
med studenternas husstyrelse och hur denna 
arbetat och kommer att arbeta. Utvärderingen 
ska genomföras under våren och styrelsen 
uppdrar detta åt Susanne.

§13 Organisationsstruktur	
"
Susanne föredrar ärendet

Styrelsen diskuterar kring strukturen och 
efterfrågar en utförligare bild där kårens 
medlemmar inkluderas och där samverkan 
mellan de olika delarna tydligare framgår.	
"
Styrelsen arbetar fram en mer verklighetstrogen 
bild av organisationsstrukturen och uppdrar åt 
Thobias att ta fram en grafisk bild av denna.

§14 Handbok för studentråd	
"
Susanne föredrar ärendet

Styrelsen diskuterar handbokens innehåll.	
"
Styrelsen beslutar	
"
att fastställa handboken efter att föreslagna 
ändringar genomförts.
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"

§15 Valberedningen	
"
Filippa föredrar ärendet

Styrelsen diskuterar kring den problematik som 
finns då kåren saknar en beslutsmässig 
valberedning. 	

 
Styrelsen anser att kåren i nuläget bör fokusera 
på att uppmuntra personer att söka till 
valberedningen istället för att frinominera till 
arvoderade och tunga poster. 	
""
Styrelsen beslutar 	
"
att återuppta ärendet i november om en 
beslutsmässig valberedning ännu saknas då.

§16 Övriga frågor Inga övriga frågor. 

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

_______________________________	
"
Susanne Persson, sekreterare

_______________________________	

Thobias Bergström, justerare
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