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Kallade ledamöter Ständigt adjungerade
Amanda Bjernestedt (kårordförande) Nils Rood (sexmästare)

Daniel Kraft (vice kårordförande) Yuanxu Wu (ordförande språkcaféutskottet)

Sissela Sjöberg (vice kårordförande) Filippa Wieselgren (sakrevisor suppleant)

Joel Bertilsson (ledamot)

Saga Cornelius (ledamot)

Marina Hansson (ledamot)

Ronja Lundgren (ledamot)

§ Ärende Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande Mötesordförande förklarar mötet öppet.

2. Val av justerare och justeringstid En justerare utses. 

Förslag är att protokollet ska vara justerat och påskrivet 1
vecka efter att färdigt protokoll har skickats ut.

3. Justering av röstlängden Sekreteraren går igenom vilka som är närvarande och har
rösträtt.

4. Mötets behöriga utlysande Kallelse och handlingar ska finnas tillgängliga för
medlemmar och tillsändas styrelseledamöter och ständigt
adjungerade senast 3 arbetsdagar före mötet.

5. Adjungeringar Övriga närvarande på mötet kan adjungeras in med  
närvaro- och yttranderätt.
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6. Fastställande av föredragningslistan Mötets föredragningslista fastställs.

7. Föregående mötesprotokoll Tidigare mötes protokoll läggs till handlingarna om mötet  
så finner lämpligt. 

Se bilaga 1.

8. Presidiet informerar

9. Motion: Inköp av Adobe Creative Cloud Ärendet återremitterades till motionären på förra  
styrelsemötet.

10. Arbetsgrupp för aktivavård Se bilaga 2: Arbetgrupp för aktivavård

11. Arbetsgrupp för hantering av styrdokument Se bilaga 3: Arbetsgrupp för hantering av styrdokument

12. Bemanning av expeditionstider och städning 
på kansliet

13. Strategidag 24/9 Strategidagen föreslås börja kl. 10 på kårkansliet och  
pågå fram till kl. 17.

14. Mötestider HT 16 Det beslutades på förra styrelsemötet att fastställa höstens  
mötestider på detta möte.

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat.
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Sissela Sjöberg 
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Bilaga 2: Arbetsgrupp för 
aktivavård!!

Styrelsen

Förra verksamhetsåret tog styrelsen upp frågan om aktivavård och vad kåren gör för att ta hand om 
sina aktiva. Vanligtvis har man hållit i två tackfester för aktiva på kåren: en på julen och en på 
sommaren. Man har bl.a hållit i Tackgröt, Sillfrukost, Jultack och Sommarsittning på nation.  !
Det finns underlag från förra styrelsen om hur man kan utveckla aktivatacken och göra aktivavården 
bredare. Det som kom upp var en kick-off  med förtroendevalda, studentrådsrepresentanter och 
ledamöter i fullmäktige samt att de aktiva ska få ett ”start-kit” med profilprodukter och andra 
hjälpmedel för att de aktiva ska kunna utföra sina uppdrag. Styrelsen 15/16 har tagit fram förslag på 
vilka medlemmar som är inbjudna, vad man ska göra och förslag på aktiviteter, resmål m.m. !
Det som denna arbetsgrupp föreslås göra är att se över det redan existerande underlag och planera 
hur aktivavården kommer se ut under höstterminen. Fullmäktige har tillsatt en budgetpost som heter 
Aktivaresa och ligger på 20 000 kr. Arbetsgruppen kommer ha utrymme att använda sig av denna 
budget för att utföra en aktivaresa. !!
Jag förslår styrelsen !
 att tillsätta en arbetsgrupp inom styrelsen som ska jobba med aktivavård under höstterminen. !
 att denna grupp ska planera och med hjälp av hela styrelsen utföra en aktivaresa/kick-off  för 
 förtroendevalda, studentrådsrepresentanter, ledamöter i fullmäktige och andra studenter som 
 arbetsgruppen ser som lämpliga. !
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Hantering av styrdokument

En av styrelsens uppgifter är att arbeta med styrdokument. När presidiet diskuterat detta arbete har vi 
identifierat några centrala frågor: 1. Vilka styrdokument finns?, 2. Vilka av dessa styrdokument behöver 
revideras eller ändras redaktionellt och 3. Vilka nya styrdokument behöver tas fram? 

Bakgrund

I stadgan § 1.2.1. är det fastställt att styrdokumenten (i hierarkisk ordning) är 1. stadga, 2. reglemente, 3.  
policydokument, 4. verksamhetsplan och 5. delegationsordning. Stadga § 1.2.1. är inte en förteckning av 
vilka dokument som finns (är fastställda) eller vilka som används i det dagliga arbetet.

Styrdokumenten som är fastställda går att fördela efter tre typer: (a) de som rör organisation, dvs. i.  
stadga, ii. reglemente, iii. delegationsordning. (b) policyer där det finns i. Policydokument, ii. Alkohol-  
och drogpolicy,  iii.  Ekonomisk policy,  iv.  Mobilpolicy,  v. Policy för jämställdhet och lika villkor,  vi.  
Policy  för  kårband,  medaljer,  insignier  och  huvudbonad,  (c)  planer,  dvs.  i.  verksamhetsplan,  ii. 
krishanteringsplan.

Därefter finns ett åsiktsprogram, successionsordning, postbeskrivningar och handbok för studentråd.

Vad har gjorts och vad behöver göras?

Föregående  verksamhetsår  fastställde  fullmäktige  ett  antal  styrdokument,  vissa  som revideringar  av 
gamla styrdokument och vissa som var helt nya. Dock återstår arbete med redaktionella ändringar av 
vissa dokument, revideringar av andra dokument, och i vissa fall framtagande av nya styrdokument där 
det finns förarbete från tidigare års styrelse.

Presidiet  anser  att  de  styrdokument  som  behöver  avslutas,  fastställas  samt  inrättas  under 
verksamhetsåret  16/17  är  Dokumenthanteringsplan,  Kommunikationsplan,  Krishanteringsplan, 
Handbok för studentrepresentanter i styrelser och nämnder samt en Språk- och översättningspolicy.

En förteckning på samtliga styrdokument för HTS 2016-2017 hade alltså, enligt vårt förslag, blivit:

1. Stadga
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2. Reglemente

3. Attest- och delegationsordning

4. Policyer
i. Policydokument, 
ii. Alkohol- och drogpolicy, 
iii. Ekonomisk policy, 
iv. Mobilpolicy, 
v. Policy för jämställdhet och lika villkor, 
vi. Policy för kårband, medaljer, insignier och huvudbonad.
vii. Språk- och översättningspolicy (ny!)

5. Verksamhetsplan

6. Kommunikationsplan (ny!)

7. Krisplan

8. Dokumenthanteringsplan (ny!)

9. Handbok för
i. Studentråd
ii. Studentepresentanter i styrelser och nämnder (ny!)

10. Särskilda dokument (levande dokument)
i. Åsiktsprogram
ii. Successionsordning
iii. Postbeskrivningar
iv. Budget

Förslag till beslut 

För att  arbeta kontinuerligt under året  med styrdokument skulle vi  behöva tillsätta en arbetsgrupp.  
Arbetsgruppen  får  själva  välja  vilka  dokument  som  är  viktigast  att  prioritera.  Därför  föreslår  vi  
styrelsen:

att tillsätta en arbetsgrupp för hantering av styrdokument.
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