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Fullmäktigemöte VIII 

 
LUX, sal B336 

10 maj 2016 
 

1 Mötets öppnande 
Ronja Lundgren förklarade mötet öppnat klockan 17:32.  

 
- Ordningsfråga 
Då både ordinarie och vice mötesordförande hade förfall hade fullmäktige att välja en tillförordnad 
mötesordförande.   
 
Viktor Andersson kandiderade. 
 
Fullmäktige beslutade att 

 välja Viktor Andersson till tillförordnad mötesordförande. 
 
2 Val av justerare 
Hanna Isero och Sissela Sjöberg kandiderade. 

 
Fullmäktige beslutade att 

 välja Hanna Isero och Sissela Sjöberg till justerare, tillika rösträknare. 

 
3 Justering av röstlängden 
12 ledamöter befanns närvarande vid röstlängdens justerande. 
 
Fullmäktige beslutade att 

 justera röstlängden enligt ovan. 

 
4 Mötets behöriga utlysande 
Ronja Lundgren föredrog ärendet. 
 

Fullmäktige beslutade att 

 finna mötet behörigen utlyst. 
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5 Adjungeringar 

Oskar Hansson önskade adjungeras. 
 
Fullmäktige beslutade att 

 adjungera 

▪ Oskar Hansson 
 med närvaro- och yttranderätt. 

 
6 Fastställande av föredragningslistan 
Ronja Lundgren föredrog ärendet. 
 
Fullmäktige beslutade att 

 fastställa föredragningslistan. 

 
7 Föregående mötes protokoll 
Förelåg ej. 

 
8 Information 
Ronja Ljunggren informerade om att: 

 hon sedan föregående fullmäktigemöte arbetat mycket med kårens löpande arbete. 

 åsiktsdokumentet tagit upp mycket av det övriga tiden, i likhet med andra planerade revideringar av 
styrdokument. 

 hon varit på både LUS ting och valting, där en ny styrelse för LUS och nya representanter i 
universitetsstyrelsen, bland andra poster, valdes. 

 hon varit på stormöte med Studentlund. 

 hennes resterande tid tagits upp av styrelsemöten inom HTS. 

 
- Ordningsfråga 
Gustav Ekström anlände.  
Röstlängden justerades därmed till 13 ledamöter. 

 
8 (forts.) 
Oskar Johansson informerade om att: 

 han arbetat mycket med studentärenden. 

 han har hållit utvärderingsmöten med studentrådsordföranden för att säkra en enkel överlämning 
inför nästa verksamhetsår. 
 

Viktor Andersson informerade om att: 

 han lagt ner mycket tid på den engelska översättningslistan. 

 kåren tagit kontakt med Sektion kvalitet och utvärdering för att öka mängden nådda studenter vad 
gäller kårens enkätundersökningar. 
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 förberedelserna inför överlämningen till nästa års presidium fortskrider. 

 han sysselsatt sig med uppdateringen av kårens styrdokument. 

 han varit delaktig i arbetet med att förbereda LUS valting. 

 han i övrigt arbetat mycket gentemot Studentlund och deltagit i framtagandet av Studentlunds 
kommunikationsplan. 

 
9  Information från studeranderepresentanter 
Förelåg ej. 

 
10  HTS åsiktsdokument 
Ronja Lundgren föredrog ärendet. Fullmäktige hade att besluta om HTS åsiktsdokument (bilaga 10). 
 
Diskussion. 

 
- Ordningsfråga 
Oskar Hansson lämnade mötet.  

 
10  (forts.) 
Diskussion (forts.). 

 
- Ordningsfråga 
Johanna Lundin yrkade på att 

 ta 10 minuters paus till 18:55. 
 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Johanna Lundins yrkande. 
 
- Ordningsfråga 
Ilda Kahrimanovic lämnade mötet.  
Röstlängden justerades därmed till 12 ledamöter. 

 
10  (forts.) 
Diskussion (forts.). 
 
Marina Hansson yrkade på att 

 radavstånden skall vara desamma och konsekventa i hela dokumentet. 

 ändra alla ”skall” till ”ska”. 

 ändra alla ”antaga” till ”anta”. 

 avsluta alla att-satser med punkt. 

 ändra alla ”utav” till ”av”. 
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 konsekvent stava ordet ”kvalitet” och inte ”kvalité”. 

 ha en konsekvent användning av pronomenet ”man” eller ”en”. 

 styckeindela med blankrad konsekvent genom hela dokumentet. 

 skriva ut hela namnet för alla förkortningar första gången de nämns i texten, och sedan använda 
förkortningen konsekvent i resten av texten. 

 infoga blankrad innan att-satserna under respektive rubrik. 

 flytta sifforna som tillhör de större rubrikerna i innehållsförteckningen till ordinarie plats längst till 
höger. 

 byta namn på underrubriken ”Kursvärderingar/kursutvärderingar” till endast ”Kursutvärderingar”. 

 ändra meningen ”HTS har även ett bevakande ansvar och genom studentrepresentanter 
utbildningsbevakar på alla utbildningar på grund- och avancerad nivå vid HT-fakulteterna.” 
till ”HTS har även ett bevakande ansvar, och utbildningsbevakar genom studentrepresentanter på 
alla utbildningar på grund- och avancerad nivå på HT-fakulteterna.” under ”Förord”. 

 ändra ”besluts-och beredande processer” till ”besluts- och beredande processer” 
under ”Inledning”. 

 ta bort det extra mellanslaget mellan orden ”som” och ”genereras” under stycket ”Akademins roll”. 

 ändra bindestrecken till talstreck (alltså långa streck) i meningen ”Universitets roll är – utöver att 
förbereda studenter för arbetslivet - att förvärva, bevara, fördjupa och sprida den kunskap som 
universitets forskning har resulterat i.” under rubriken ”Kunskap och utbildning”. 

 ändra ”grund-och fortsättningsnivå” till ”grund- och fortsättningsnivå” i andra stycket under 
rubriken ”Kunskap och utbildning”. 

 ta bort det extra mellanslaget mellan ”idag.” och ”Både” under rubriken ”Finansiering av högre 
utbildning och forskning”. 

 ändra ordet ”representater” till ”representanter” i att-satsen under rubriken ”Finansiering av högre 
utbildning och forskning”. 

 ändra ”de” till ”det” i andra meningen under rubriken ”Självständiga lärosäten” 

 ändra kommat till en punkt och således göra om meningen ”Dessutom är det lättare att bedriva 
påverkansarbete som studentkår gentemot ett självständigt universitet då universitets äger frågan 
snarare än staten, Lunds universitet bör dock fortsätta vara ett statligt universitet” till två 
självständiga meningar under rubriken ”Självständiga lärosäten, samt ta bort s-et i ”universitetets”. 

 lägga in ett kommatecken mellan orden ”kunskapssamhället” och ”och” under 
rubriken ”Rekrytering”. 

 lägga in ett ”att” mellan ”för” och ”samma” i sista meningen under rubriken ”Rekrytering”. 

 ändra ”baserat” till ”baserad” under andra att-satsen under rubriken ”Rekrytering”. 

 lägga in en punkt efter ”möjligheten” och därmed skapa en fristående mening av meningen efter i 
sista stycket under rubriken ”Antagning och urval”. 

 ta bort den extra blankraden innan att-satserna under rubriken ”Antagning och urval”. 

 ändra meningen ”Dessa språkkrav brukar examineras med hjälp av olika tester, dessa språktester 
kostar dock” till ”Dessa språkkrav brukar examineras med hjälp av olika tester, men dessa 
språktester kostar.” under rubriken ”Studieavgifter”. 

 ändra delen ”En avgift som inte alltid framgår vid ansökan, sådana här kostnader kan begränsa visa 
studenter med en svag ekonomisk bakgrund. Att alla avgifter som därför kan tillkomma 
utbildningen ska vara tydligt presenterade redan i ansökningsskedet för att förhindra att studenter 
inte råkar ut för så kallade dolda kostnader som de sedan inte kan betala kan inte anses annat än 
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rätt och riktigt.” till ”Avgiften framgår inte alltid vid ansökan, och den här typen av kostnader kan 
begränsa vissa studenter med en svag ekonomisk bakgrund. Det kan därför inte anses som annat än 
rätt och riktigt att alla avgifter som kan tillkomma vid utbildningen ska vara tydligt presenterade 
redan i ansökningsskedet för att förhindra att studenter inte råkar ut för så kallade dolda kostnader 
som de sedan inte kan betala.” under rubriken ”Studieavgifter”. 

 stryka ”det” i första meningen under rubriken ”Utbytesstudier”. 

 stryka ”så” i andra meningen under rubriken ”Utbytesstudier”. 

 ändra ”deras” till ”sin” under rubriken ”Utbytesstudier”. 

 ändra ”tillvara” till ”tillvarata” i sista att-satsen under rubriken ”Utbytesstudier”. 

 stryka ”sig” i sista meningen under rubriken ”Kurs- och utbildningsplaner”. 

 ändra ”få-gradig” till ”fågradig” i andra att-satsen under rubriken ”Examination och betyg”. 

 stryka ”till” under rubriken ”Läraren”. 

 ändra delen ”utan skall utformas efter vilka böcker lärarna vet finns tillgängliga i tillräckligt antal.” 
till ”utan utformas efter vilka böcker som lärarna vet finns tillgängliga i tillräckligt antal.” under 
rubriken ”Studiemiljö, bibliotek och kurslitteratur”. 

 ta bort det extra mellanslaget i första att-satsen mellan ”att” och ”både” under 
rubriken ”Studiemiljö, bibliotek och kurslitteratur” 

 ändra att-satsen ”att studieplatser ska finnas tillgängliga minst åtta timmar om dagen men ser gärna 
att dessa finnas att tillgå längre än så.” till ”att studieplatser ska finnas tillgängliga minst åtta timmar 
om dagen men att dessa gärna finns att tillgå längre än så.” 

 ändra att-satsen ”att HT-bibliotekens öppettider ska anpassar utefter studenternas behov detta kan 
även inkludera obekväma tider.” till ”att HT-bibliotekens öppettider ska anpassas utefter 
studenternas behov och även inkludera obekväma tider.” under rubriken ”Studiemiljö, bibliotek 
och kurslitteratur”. 

 ändra ”var” till ”vart” och det sista ”ska” till ”kan” i meningen ”Studenter som upplever att de 
blivit illa behandlade ska vara informerade om var de ska vända sig för hjälp.” under 
rubriken ”Mångfald, jämställdhet och likabehandling”. 

 ändra ”befordrats” till ”befordras” i andra stycket under rubriken ”Mångfald, jämställdhet och 
likabehandling.” 

 ändra att-satsen ”att Lunds universitet ska årligen uppdatera sin jämställdhets- och lika 
behandlingsplan.” till ”att Lunds universitet årligen ska uppdatera sin jämställdhets- och 
likabehandlingsplan.” under rubriken ”Mångfald, jämställdhet och likabehandling”. 

 ändra ”hel-och delkurser” till ”hel- och delkurser” i första att-satsen under 
rubriken ”Kursvärderingar/kursutvärderingar” 

 stryka ”sig” under rubriken ”Internationalisering”. 

 ändra att-satsen ”att inresande studenter ska i så stor mån som möjligt erbjudas boende vid 
ankomst.” till ”att inresande studenter i så stor mån som möjligt ska erbjudas boende vid ankomst.” 

 ändra ”universitet” till ”universitetet” i andra meningen under rubriken ”Distansutbildning”. 

 stryka ”så” i första, femte, sjätte och sjunde meningen under rubriken ”E-lärande”. 

 ändra meningen ”Heltidsstudier motsvarar 40 timmar i veckan som ska läggas på studier, enligt den 
undersökning som genomfördes av HTS utbildningsutskott är genomsnittet för lärarledd tid på 
humanistiska och teologiska utbildningar vid Lunds universitet mindre än 4 timmar i veckan.” 
till ”Heltidsstudier motsvarar 40 timmar i veckan som ska läggas på studier. Enligt den 
undersökning som genomfördes av HTS utbildningsutskott är genomsnittet för lärarledd tid på 
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humanistiska och teologiska utbildningar vid Lunds universitet mindre än 4 timmar i veckan.” 

 ändra meningen ”Detta är en situation som är ohållbar, både studentorganisationer och lärosäten 
bör göra allt i sin makt för att öka den lärarledda tiden.” till ”Detta är en situation som är ohållbar, 
och både studentorganisationer och lärosäten bör göra allt i sin makt för att öka den lärarledda 
tiden.” 

 ändra meningen ”Universitetet har ett ansvar att studenter får hjälp med vägledning i deras 
studieval och stöd under studietiden.” till ”Universitetet är med och ansvarar för att studenter får 
hjälp med vägledning i sina studieval och stöd under studietiden.” 

 ändra ”deras” till ”sin” i andra meningen under stycket ”Studievägledning, information och stöd”. 

 ändra kommat till ett kolon i första meningen under rubriken ”Kvalitetssäkring”. 

 ändra ”situationen” till ”situation” i första att-satsen under rubriken ”Studenten och samhället”. 

 ändra meningen ”Många studenter, särskilt doktorander, bildar familj under sin studietid de måste 
visas hänsyn för detta genom att bygga ut dagis och erbjuda olika sorters studentboenden.” 
till ”Många studenter, särskilt doktorander, bildar familj under sin studietid. De måste visas hänsyn 
för detta genom att erbjudas olika sorters studentboenden och att kommunen bygger ut dagis.” 
under rubriken ”Studenter med barn”. 

 ändra meningen ”HTS anser att studiemedlet bör täcka en genomsnittlig studentbudget, denna 
presenteras årligen av SFS.” till ”HTS anser att studiemedlet bör täcka en genomsnittlig 
studentbudget. Denna budget presenteras årligen av SFS.” under rubriken ”Studiemedel”. 

 stryka ”studenter” i andra meningen under rubriken ”Socialförsäkringar”. 

 stryka det extra mellanslaget i första att-satsen under rubriken ”Socialförsäkringar”. 

 stryka ”för att citera:” under rubriken ”Humanistisk och teologisk kompetens”. 

 ändra ”detta” till ”det” i sista meningen under rubriken ”Uppdrag och roll”. 

 ändra att-satsen ”att kåren ska kritiskt granska verksamheten vid Lunds universitet och HT-
fakulteternas verksamhet men även ha ett gott samarbete.” till ”att kåren kritiskt ska granska 
verksamheten vid Lunds universitet och HT-fakulteternas verksamhet, men även ha ett gott 
samarbete.” 

 lägga till ett ”ett” mellan ”för” och ”gott” i tredje att-satsen under rubriken ”Uppdrag och roll”. 

 lägga in stycket om rättighetslistan som en fotnot i samband med den plats där det omtalas första 
gången. 

 ändra ”och är därmed inte heller någon form av utbildning.” till ”och kan därför inte jämföras med 
en högskole- eller universitetsutbildning.” under E-lärande. 

 
Sissela Sjöberg yrkade på att 

 sista att-satsen i ”Studenternas rättssäkerhet” bör ändras till att ”en internationell student som är 
anklagad för fusk ska få sin situation förklarad på engelska”. 

 
Johanna Lundin yrkade på att 

 sid 6 rad 5 under rubrik Studentinflytande omformuleras till ”att det finns ett forum som dessa 
åsikter kan drivas i”.  

 byta ut ”arbetslivet” till ”arbetsmarknad” eller liknande på sid 16 rad 7 efter rubrik Arbetsmarknad: 
Humanistisk och teologisk kompetens. 

 ändra ”stress och ångest” till ”stress och oro” på sista raden på sidan 10. 
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Oskar Johansson yrkade på att 

 första att-satsen under ”Studeranderepresentationen”, på sida 7, ändras från ”att formella 
beslutande och beredande organ gagnas av studentinflytandet” till ”att formella beslutande och 
beredande organ gagnar studentinflytandet”. 

 meningen: ”All undervisande personal bör genomgå pedagogisk fortbildning under hela sin 
utbildningskarriär.” under rubriken läraren, sidan 10, flyttas från brödtexten och blir en att-sats 
efter den redan skrivna att-satsen som då lyder: ”att all undervisande personal bör genomgå 
pedagogisk fortbildning under hela sin utbildningskarriär.” 

 lägga till ordet ”minst” på första att-satsen under rubriken studiemedel så att att-satsen i sin helhet 
lyder: ”att bidragsdelen av studiemedlet bör motsvara minst halva studiemedlet.” 

 
Filippa Wieselgren yrkade på att 

 i förordet byta ut stycket ”Arbetet med att plocka fram detta dokument har tagit ett par år för att de 
åsikter som presenteras här ska vara väl förankrade i organisationen. Efter många remissrundor till 
olika verksamhetsårs fullmäktigen, kårstyrelser, utskott och studentråd kan vi därför med gott 
samvete säga att dessa åsikter är just det.” mot ”Arbetet med kårens åsiktsdokument började under 
våren 2014 och har sedan dess skickats på remiss i flertalet omgångar till kårens fullmäktige och 
styrelse samt kårens studentråd och utskott. I det anser vi att dokumentet är väl förankrat och kan 
på god grund representera kårens och HT-studenternas åsikter i framtida påverkansarbete.” 

 under E-lärande byta ut ”att MOOCS som finansieras utav utbildningsmedel endast ska utgöras av 
inslag i den ordinarie utbildningen”  mot ”att utbildningsmedel inte ska användas för utveckla 
MOOC-kurser.” och ”att i de fall utbildningsmedel ändå används för att utveckla MOOC-kurser 
ska de endast ska utgöras av inslag i den ordinarie utbildningen”. 

 fastställa det framvaskade förslaget med redaktionella ändringar. 
 
August Lindberg yrkade på att 

 undersökningen som refereras till under rubriken ”Examination och betyg” läggs till som fotnot, så 
att den går att ta del av. 

 att-satsen “att distansutbildningar bör erbjudas så länge de inte går ut över utbildning på campus” 
läggs till under rubriken ”distansutbildning”. 

 orden ”istället för bilburen” i den tredje att-satsen under rubriken ”studenten och samhället” 
raderas. 

 källhänvisningarna skrivs enligt oxfordsystemet. 

 en mening läggs till under rubriken ”studieavgifter”, som sjätte mening under rubriken, vilken lyder: 
”Detta gäller både inresande och utresande studenter.” 

 
Linnea Karlsson yrkade på att 

 samtliga noter i dokumentet placeras efter skiljetecken. 

 under rubriken ”Akademins roll”, ändra ordföljden i meningen ”Universitetet har en dessutom i sitt 
uppdrag fastslagen uppgift…” till ”Universitetet har dessutom en i sitt uppdrag fastslagen 
uppgift…”, dvs att ”dessutom” och ”en” ska byta plats. 
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Ronja Lundgren yrkade på att 

 meningen på sid 5 rad 1 under rubrik Finansiering av högre utbildning omformuleras till ”Idag 
finansieras den högre utbildningen av staten genom ett tilldelningssystem, detta brukar benämnas 
som resurstilldelningssystemet.” 

 ändra ”ovanlig ekonomisk situation” i första meningen till ”svag ekonomisk situation” i Studenten 
och samhället. 

 
- Ordningsfråga 
Johanna Lundin yrkade på att 

 behandla Marina Hanssons första elva yrkanden i klump. 
 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Johanna Lundins yrkande. 
 
10  (forts.) 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Marina Hanssons första yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons andra yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tredje yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fjärde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons sjätte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons sjunde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons åttonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons nionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons elfte yrkande. 

 avslå Marina Hanssons tolfte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fjortonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons sextonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons sjuttonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons artonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons nittonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tjugonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tjugoförsta yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tjugoandra yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tjugotredje yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tjugofjärde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tjugofemte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tjugosjätte yrkande. 
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 bifalla Marina Hanssons tjugosjunde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons tjugoåttonde yrkande. 

 
- Ordningsfråga 
Johanna Lundin yrkade på att 

 behandla Marina Hanssons tjugonionde till trettiotredje yrkande i klump. 
 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Johanna Lundins yrkande. 
 
10  (forts.) 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Marina Hanssons tjugonionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettioförsta yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettioandra yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettiotredje yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettiofjärde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettiofemte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettiosjätte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettiosjunde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettioåttonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons trettionionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtioförsta yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtioandra yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtiotredje yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtiofjärde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtiofemte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtiosjätte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtiosjunde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtioåttonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons fyrtionionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtioförsta yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtioandra yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtiotredje yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtiofjärde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtiofemte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtiosjätte yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtiosjunde yrkande. 
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 bifalla Marina Hanssons femtioåttonde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons femtionionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons sextionde yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons sextioförsta yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons sextioandra yrkande. 

 bifalla Marina Hanssons sextiotredje yrkande. 

 bifalla Sissela Sjöbergs yrkande. 

 bifalla Johanna Lundins första yrkande. 

 bifalla Johanna Lundins andra yrkande. 

 bifalla Johanna Lundins tredje yrkande. 

 bifalla Oskar Johanssons första yrkande. 

 bifalla Oskar Johanssons andra yrkande. 

 bifalla Oskar Johanssons tredje yrkande. 

 bifalla Filippa Wieselgrens första yrkande. 

 bifalla Filippa Wieselgrens andra yrkande. 

 
- Ordningsfråga 
Johanna Lundin lämnade mötet.  
Röstlängden justerades därmed till 11 ledamöter. 

 
10  (forts.) 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla August Lindbergs första yrkande. 

 bifalla August Lindbergs andra yrkande. 

 bifalla August Lindbergs tredje yrkande. 

 bifalla August Lindbergs fjärde yrkande. 

 bifalla August Lindbergs femte yrkande. 

 bifalla Linnea Karlssons första yrkande. 

 bifalla Linnea Karlssons andra yrkande. 

 bifalla Ronja Lundgrens första yrkande. 

 bifalla Ronja Lundgrens andra yrkande. 

 
- Ordningsfråga 
Filippa Wieselgren yrkade på att 

 dra streck i debatten. 
 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Filippa Wieselgrens yrkande. 
 
 



 

  …. …. …. …. ….
 Sida 12 av 13 JU   JU   MO MS KO 

10  (forts.) 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Filippa Wieselgrens tredje yrkande. 
 
Johanna Lundin reserverade sig mot beslutet att bifalla Oskar Johanssons tredje yrkande.  

 
- Ordningsfråga 
Daniel Kraft yrkade på att 

 ta fem minuters paus till 20:45. 
 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Daniel Krafts yrkande. 
 
11  Fastställande av HTS officiella namn på engelska 
Ronja Lundgren föredrog ärendet. Fullmäktige hade att besluta om vad HTS skall heta i engelsk 
översättning (bilaga 11). 
 
Från styrelsen hade en proposition inkommit om att 

 bifalla en officiell översättning av Humanistiska och teologiska studentkåren till HTS – Student union for 
the Humanities and Theology. 

 
Diskussion. 
 
Marina Hansson yrkade på att 

 bifalla en officiell översättning av Humanistiska och teologiska studentkåren till HTS – Student union for 
Humanities and Theology. 

 
Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Marina Hanssons yrkande. 

 
12 SKFMs inträdande i Studentlund 
Ronja Lundgren föredrog ärendet. Fullmäktige hade att ta ställning till Studentkårens vid Konstnärliga 
Fakulteten i Malmö (SKFM) ansökan om medlemskap i Studentlund (bilaga 12). 
 
Från styrelsen hade en proposition inkommit om att 

 HTS röstar bifall på SKFMs ansökan om tillträde i Studentlund på stormötet 25/5. 
 
Diskussion. 
 
Oskar Johansson yrkade på att 

 HTS röstar bifall på SKFMs ansökan om tillträde i Studentlund på det stormöte där frågan 
behandlas. 

 



 

  …. …. …. …. ….
 Sida 13 av 13 JU   JU   MO MS KO 

Fullmäktige beslutade att 

 bifalla Oskar Johanssons yrkande. 

 
13 Valfrågor 
Förelåg ej. 

 
14 Övriga frågor 
Ronja Lundgren informerade om att nästkommande möte 24/5 skulle bli långt med många handlingar, 
emedan både stadga, reglemente, policies, budget och verksamhetsplan skulle behandlas. Hon 
uppmuntrade samtliga ledamöter att läsa handlingarna noga. Hon informerade även om att en 
fullmäktigebild skulle tas på det samma.  
 
Mötespresidiet påminde ledamöterna om att yrkanden inför nästa mötes styrdokumentsärenden helst skulle 
komma in i förväg, och att redaktionella ändringar helst inte skickades in som individuella yrkanden, utan 
som en inlaga till presidiet med ett enda yrkande om ”redaktionella ändringar”. 

 

15 Mötets avslutande 
Viktor Andersson förklarade mötet avslutat klockan 20:58. 

 
 

 

____________________ 

 

 

____________________ 

Hanna Isero 
justerare 

Sissela Sjöberg 
justerare 

 

 

____________________ 

 

 

____________________ 

 

 

____________________ 

Viktor Andersson 
mötesordförande 

Henrik Ullstad 
mötessekreterare 

Ronja Lundgren 
kårordförande 

 


