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§ Ärende Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande Mötesordförande förklarar mötet öppnat.

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.

6. Fastställande av föredragningslistan Mötets föredragningslista fastställs.
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7. Föregående mötesprotokoll Tidigare mötes protokoll läggs till handlingarna om mötet  
så finner lämpligt. 

Se bilaga 1.

8. Information
a) Presidiet
b) Arbetsgruppen för aktivavård
c) Arbetsgruppen för styrdokument

9. Avtal KOM Bordlagt ärende från styrelsemöte 3.

Avtalsförslag för 16/17 är nu färdigt och förankrat med  
Samhällsvetarkåren. 
Nytt jämfört med föregående avtal är att ansvar för  
bevakning av studiemiljön för studenter vid  
journalistutbildningen numera åligger Samhällsvetarkåren  
pga flytt från SOL:s lokaler, samt redaktionella  
ändringar.

Se bilagor 2a och 2b.

Förslag till beslut: Att låta Amanda Bjernestedt  
underteckna avtal för Institutionen för kommunikation och  
medier.

10. Modevetenskapligt studentråd Bordlagt ärende från styrelsemöte 3.

Se bilaga 3. 

11. HTS BK som utskott Bordlagt ärende från styrelsemöte 3.

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat.
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Avtal rörande institutionen för kommunikation och medier 
 

Detta avtal har ingåtts mellan Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet 
(hädanefter Humanistiska och teologiska studentkåren) och Samhällsvetarkåren vid Lunds 
universitet (hädanefter Samhällsvetarkåren). 
 
Avtalet gäller för verksamhetsåret 2016/2017 (1 juli 2016 – 30 juni 2017). 
 
Institutionen för kommunikation och medier (hädanefter KOM) är delad mellan den 
samhällsvetenskapliga fakulteten och de humanistiska och teologiska fakulteterna vilket 
innebär att det råder ett delat ansvar mellan avtalsparterna över studiebevakningen av 
utbildningarna på grund- och avancerad nivå förlagda vid KOM. I detta avtal regleras vilka 
åligganden avtalsparterna har gentemot studenterna vid KOM samt vilka 
medlemskapsalternativ som är möjliga för de nämnda studenterna. 
 
Avtalsparternas åligganden 
Genom detta avtal fördelas avtalsparternas åligganden gentemot studenterna vid KOM enligt 
följande: 
Det åligger Samhällsvetarkåren att ansvara för utbildningsbevakning för samtliga studenter på 
grund- och avancerad nivå vid KOM. Detta innebär att Samhällsvetarkåren utser 
studentrepresentanter till institutionsgemensamma organ, som till exempel 
institutionsstyrelsen och ledningsgrupper för program som ges på grundutbildningsnivå. Det 
åligger även Samhällsvetarkåren att ansvara för bevakning av studiemiljön för studenterna vid 
journalistutbildningen. 
Det åligger Humanistiska och teologiska studentkåren att ansvara för bevakning av 
studiemiljön för övriga studenter vid KOM. 
Det åligger båda parter att snarast underrätta den andra avtalsparten om oegentligheter 
rörande den andras åligganden framkommer från studenterna vid KOM. 
 
Medlemskap för studenter vid KOM 
Huvudsaklig medlemsorganisation för studenter vid KOM är Samhällsvetarkåren, vilket ger 
Samhällsvetarkåren rätten att reservera samtliga anmälningskoder från KOM inom ramen för 
Studentlundsavtalet. Student vid KOM har dock rätt att via aktivt val vara medlem i 
Humanistiska och teologiska studentkåren om studenten anser att detta är mer ändamålsenligt 
för dennes behov. 
 
 
 

________________________ 
Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet, 
Amanda Bjernestedt 
 
________________________ 
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, 
Martin Hansen 
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Diskussionsunderlag Modevetenskapliga studentrådet

I nuläget
Institutionen för kulturvetenskaper har 13 ämnen på grund- och avancerad nivå och 2 ämnen på
avancerad nivå. Kandidatprogrammet i modevetenskap ges av institutionen för kulturvetenskap och är
beläget på Campus Helsingborg. Tillsammans med ämneslärarutbildningen är detta den enda
verksamheten på grundutbildningsnivå som HT bedriver i Helsingborg. Likaså motsvarar detta den
verksamhet och utbildningsbevakning som HTS bedriver i Helsingborg.

Studenterna på kandidatprogrammet har tidigare varit delaktiga i kulturvetenskapliga studentrådet i
Lund, men när det kulturvetenskapliga studentrådet varit inaktivt har modevetarnas kontakt med Lund
brustit (senaste protokoll är för möte den 5 oktober 2015). Detta har bidragit till bland annat att
modevetarna inte kunnat bedriva sin verksamhet gentemot kulturvetenskapliga institutionen, men även
att de inte har blivit inbjudna till HTS evenemang. 

Studenterna på kandidatprogrammet i modevetenskap har, efter sina förutsättningar, startat ett eget råd
(sedan tre år tillbaka) för att bedriva lokal verksamhet i Helsingborg. 'Modevetenskapliga studierådet'
har fungerat autonomt på initiativ av studenter på programmet och har inom sig utsett en
sammankallande funktion (motsvarande ordförande) till deras möten som de håller i Helsingborg.

Det har förekommit att studenter på programmet deltagit på studentrådsmöten i Lund, men har  känt
sig frikopplade studentrådet (när de bland annat behandlat frågor som uteslutande berört
lundastudenterna). Det har även funnits initiativ från kulturvetenskapliga studentrådet att åka upp till
Helsingborg för att hälsa på modevetarna.

Programrådet har använt sig av en Facebookperson (kallad 'Modevetenskapliga studierådet') och en
gmail (studieradmov@gmail.com) för att upprätta kontakt med studenter på programmet.

Administrativa komplikationer går åt båda riktningar då det i nuläget är ett formellt organ som verkar
gentemot två institutioner. Det finns till exempel bara mandat för ett studerandeskyddsombud utsett av
kulturvetenskapliga studentrådet som egentligen hade behövt gå skyddsronder i Helsingborg också.

Extern studeranderepresentation i Helsingborg sker genom LUS referensgrupp för campusfrågor
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(CHSK) och Helsingborgs kommuns stadsledningsförvaltning (studentmedarbetare som arbetar med
'näringslivs- och destinationsutveckling') förkortat HSF. 

Campus Helsingborg studentkommitté (referensgruppen kallad CHSK) där respektive fakultetskår har
två studeranderepresentanter (i regel en person från fakultetskåren och en representant från ämnen).
CHSK verksamhet regleras i LUS reglemente, och det är viktigt att ha representation från Helsingborg
då det åligger CHSK (§ 9.3) ”att välja studentrepresentanter [för] Campus Helsingborgsgemensamma
poster [...]”. Modevetarnas representation har uteblivit i både CHSK och HSF.

Vad våra styrdokument säger
Stadga 4.1.2. säger ”På varje institution eller liknande inom humanistiska och teologiska fakulteterna ska
finnas ett (1) studentråd.”. I övrigt reglerar stadga inte antalet studentråd.

I reglemente under § 14: ”Studentråden representerar studenterna på en institution.”

I Attest- och delegationsordningen delegeras studentråd att besluta om ”att tillsätta 
studeranderepresentanter på institutionsnivå.” samt att nyttja medel upp till en åttondel av den 
gemensamma budgetposten.

I verksamhetsplanen står det ”HTS har åtta studentråd som har till uppgift att sköta den lokala 
utbildningsbevakningen och representationen pa institutionsnivå. Studentråden ska ha kontinuerliga 
möten for medlemmarna i studentrådet och ha löpande kontakt med institutionsledningen. Att stödja 
studentråden i deras arbete ar en prioriterad arbetsuppgift for kårens styrelse och presidium. Det är av 
hög prioritet att det finns fungerande studentråd pa varje institution eller motsvarande, eftersom dessa 
utgör grunden inom karens utbildningsbevakning.”

Diskussionspunkter
• Är det verksamheten som ska anpassas efter 'riktlinjerna' eller är det riktlinjerna som ska 

anpassas?
• Är det rimligt att tolka Campus Helsingborg som en institution (/fakultet).
• Är det rimligt att låta modevetarna verka gentemot Campus Helsingborg och Institutionen för 

kulturvetenskap eller endera?
• Är det rimligt att ändra i reglemente (ovan citerat), attest- och delegationsordning (ovan citerat) 

och i verksamhetsplanen (ovan citerat)? Om så: när ska ändringarna utföras?
• Är det rimligt att låta ett programråd vara ett fullfjädrad studentråd givet att det är avlägset den 

centrala organisationen?
• Är det rimligt att låta en institution ha ett studentråd och ett programråd i kårens regi?
• Vill vi att våra helsingborgsstudenter ska ha studeranderepresentation i CHSK och HSF.
• Närvarodiskussion – är det kulturvetenskapliga studentrådet (där programrådet är en del) som 

ska närvara på Campus eller programrådet?

Diskussion av framtida beslut
• att låta modevetenskapliga studentrådet vara det nionde studentrådet
• att revidera styrdokument för att tillåta modevetenskap vara ett fullfjädrad studentråd.
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