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Minnesanteckningar Styrelsen 6!
Sekreterare Viceviktor!

!
Information från presidiet!

Viktor: informerade att resultatet från novischperioden är näst intill perfekt efter budget á 
-7500 kr. Varit på SFS medlemsmöte med Oskar. Inget i stort att rapportera utan jobbar 
med dagliga verksamheten.!

!
Oskar: Några heta potatisar för stunden. Dels CMES där han haft ett möte med Leif 
Stenberg, föreståndare på centrumet där det var hetsig stämning och en hel del 
personpåhopp. !

!
Oskar meddelade att studentådet för MR+Historia har fått en hel del klagomål gällande 
Dick Harrison. Det gäller dels väldigt hårda tentarättningar där 60-65% av grundkursen 
fått underkänt. Dick har även dragit in fakulteten i det hela och påstår att han känner sig 
felaktigt behandlad i det hela. Detta är nu ett officiellt ärende för HTS med Oskar i 
spetsen.!

!
Ronja: Budgeten för nästa år har gått igenom fakultetsstyrelsen. Inte helt nöjd från HTS 
håll men helt OK! Varit på inspektorsmiddag tillsammans med Oskar från oss och med 
andra kårers heltidare och inspektorer. Kan ses som lärotillfälle inför ett eventuellt 
införande av inspektor i HTS. !

!
Presidiet med Oskar i spetsen har anordnat en studeranderepresentantutbildning sedan 
senaste mötet. Utvärdering kring detta håller på att samlas in i detta nu. Verkar ha tagits 
emot väl. Hanna, som deltog i den, hade uppfattningen att vissa tyckte den var för 
informationstung kring Rättighetslistan. !

!
Rapport från arbetsgruppen!

Kommunikationsgruppen har startat och satt en övergripande tidsplan för resten av året. 
Fokus ligger på att analysera målgrupperna för våra olika kommunikationskanaler, med 
en ny hemsida liggandes i baktankarna för allt arbete som sker. Hoppas på att ha alla 
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delmål uppfyllda fram till sommaren då offerter för en ny hemsida ska kunna lämnas 
över till nästa års styrelse som kan verkställa den. !

Arkivgruppen så jobbar Susanne med dokumenthanteringsplanen på sidan om sin 
praktik och sin masteruppsats så arbetet går något långsamt. Hoppas kunna slutföras 
innan årets slut. Går inte riktigt att göra något arkivarbete innan den är klar, rapporterar 
Ronja. !

!
Krisplansrevideringsgruppen har träffats vid ett tillfälle. Kollat övergripande på den 
nuvarande krisplanen och områden där den behöver förändras och förnyas. Tydlighet 
står i fokus i arbetet där den nuvarande krisplanen kan vara väldigt svårtolkad i många 
avseenden. !

!
Rapportering från HTS BK!

Gabriel Levander, lagkapten tillika ansvarig för kårens nystartade fotbollslag HTS BK 
rapporterade om vad de äskade pengarna har gått till och hur laget har fungerat i stort. 
Väldigt stor uppslutning på träningar och initiativet har tagits emot väl och 
förhoppningsvis kan det fortsätta under en ”jul-cup” som ska spelas nu under vintern. 
Gabriel kommer mest troligt återkomma med ett äskande till styrelsen kring detta. 
Gabriel ventilerade att det är vissa problem att få tjejer till laget och en önskan att kåren 
centralt eventuellt kan hjälpa till att synliggöra det behovet då laget spelar i ”mixade” 
serier (både killar och tjejer på plan). Tanke om att synliggöra på kårgillen lyftes. !

!
Rapportering från Månbas!

August Lindberg, Månbas redogjorde för arbetet med Lunära högtiden. Tillsammans 
med Lunära kommittén så har man siktat på datumet 6/2 för Lunära och helst av allt vill 
man hyra Pelarsalen för evenemanget. August har räknat efter budget på detta och det 
skulle behövas en dubblad budget (ungefär) för att ha ett rimligt biljettpris för våra 
medlemmar att närvaro (ca 300 kr). Eventuellt eftersläpp tillsammans med bal som sker 
samma kväll på AF-borgen. August ska undersöka mer kring detta. Hallands nation och 
Helsingkrona är backup-planerna ifall pelarsalen inte går att lösa ekonomiskt. Detta 
kommer att tas upp i FUM som får ta ställning kring en ändring i budget av den 
storleken. !

!
Campus Helsingborg!
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Diskussion kring handlingen som följde kallelsen. Mailkonversation mellan Ronja och 
Andreas som drar i trådarna för Stampus i frågan att starta ett AB i Helsingborg i 
samband med det nya studenthuset för att underlätta med alkoholtillstånd bland annat. !

Styrelsen diskuterade detta och konstaterade att de (som drar i projektet) inte har tänkt 
igenom detta noga och de konsekvenser som medföljer. Styrelsens närvarande 
ledamöter var idel negativa till hela idén. Oskar föreslår att detta ska upp i FUM och att 
styrelsen står bakom ett principiellt negativt ställningstagande till hela idén.!

!
Detta kommer att tas upp i FUM med nödvändigt underlag. Ber er kolla handlingen 
”ÄRENDE 12” för mer information om vad ämnet berör. !

!
LUS 20 år.!

LUS-firande i eftermiddag 16-18 på Studentlivsvåningen. Styrelsen var inbjudna och 
informerade om att anmäla sig. 
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