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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 Frida Wallin till justerare. 

§3 Justering av röstlängden Johanna Lundin närvarande från §14. Henrik 
Ullstad ej närvarande. Övriga ledamöter 
närvarande. 

§4 Mötets behöriga utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§5 Adjungeringar Styrelsen beslutade  "
att adjungera in Oskar Johansson under §14.
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§6 Fastställande av föredragningslistan Tillägg av ny §15 ”Policy för kårband, insignier 
och huvudbonader” samt §16 ”Motion om 
medaljering”. Föredragningslistan fastställdes 
med ovanstående ändringar och paragrafnumren 
justerades därefter.

§7 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutade	
"
att lägga protokoll för styrelsemöte 13 och 14 
till handlingarna.

§8 Rapport Hybrid  " Punkten utgår.

§9 Presidiet informerar Valfum 1 har hållts och VKOS samt delar av 
styrelse för nästa verksamhetsår har valts. Nästa 
valfum hålls den 7 maj.	
"
LUS valting 1 och 2 har hållts. Till LUS 
presidium valdes Cecilia Skoug och Linnea 
Jacobsson och till redaktörer för tidningen 
Lundagård valdes Tove Nordén, Virve Ivarsson 
och Casper Danielsson.	
"
HT-dagarna hölls förra veckan. 	
"
Studeranderepresentanterna i Studenthälsans 
rådgivande grupp har diskuterat ett projekt som 
går ut på att sammanställa en guide med 
information om studenters psykosociala hälsa.	
"
Studentlunds kommunikationsgrupp ska börja 
spela in olika filmer som reklam för 
medlemsskapet. En marknadsföringskampanj 
riktad till icke-medlemmar drar också igång 
inom kort. 	
"
Den 24-26 april hålls SFSFUM i Trollhättan. 
Susanne Persson, Oskar Johansson, Filippa 
Wieselgren och Sissela Sjöberg deltar som 
delegater från HTS.	
"
Susanne har deltagit i ett av Studentombudets 
poddavsnitt om studenträttigheter. Avsnittet 
handlar om examinations roll.	
"
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Rapport för projekt studieplatser kommer att 
släppas inom kort.

§10 Ekonomisk rapport	
 Inget nytt att rapportera.

§11 Rapport från arbetsgrupperna	
 Upprustning av kansli: 	

Inget nytt att rapportera.	
"
Kommunikationsgruppen: 	

Första utkast på kommunikationsplan finns nu. 	
"
Gruppen för tillsättande av hedersmedlemmar:	

Se §12.	
"
Arkivgruppen:	

Inget nytt att rapportera.	
"
Åsiktsdokumentsgruppen:	

Inget nytt att rapportera.

§12 Hedersmedlemmar	
"
Lukas föredrog ärendet. 

Gruppen presenterade förslag. Fullmäktige ska 
välja två hedersmedlemmar.	
"
Styrelsen beslutade  "
att lyfta nomineringarna för  Johan Tyrberg, 
Antje Jackelén, Per Ola Olsson, Birgitta Odén-
Dunér, Marianne Thormählen till beslut i 
fullmäktige. 

§13 Studenternas husstyrelse LUX	
"
Susanne föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade.	

Ett förslag är att slå samman studenternas 
husstyrelse med de interna skyddsombuden så 
att skyddsombuden på kåren jobbar ihop mer 
samlat och antar en bevakande roll. Det bör 
finnas en kontakt mellan skyddsombuden och 
det studiesociala utskottet.  "
Styrelsen beslutade	
"
att lyfta frågan i fullmäktige efter att 
studenternas husstyrelse haft en sista intern 
utvärdering. 
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§14 Äskande kårmästerskapet	
"
Oskar Johansson föredrog ärendet.	


Oskar Johansson, lekledare på HTS, 
presenterade hur kårmästerskapet i fotboll 
kommer att gå till. Det finns ett större intresse 
för deltagande från kårmedlemmar än vid 
fjolårets mästerskap.	
"
Styrelsen diskuterade frågan och anser att laget 
behöver mer än lite frukt under dagen. Styrelsen 
anser det därför rimligt att bjuda laget på både 
lunch och middag på nation efter matchen. 
Styrelsen ansåg även att varje spelare bör 
tilldelas en HTS t-shirt.	
"
Styrelsen ställer sig positiv till att döpa laget till 
Karpväktarna på grund av den mytiska karp som 
sägs husera i PölenPölen.	
"
Styrelsen beslutade 	
"
att bevilja de 555 kr som äskats med tillägg för 
förtäring under dagen samt middag på nation. 
Den totala beviljade summan uppgår då till 2000 
kr.  	

 	

att skänka t-shirtar till samtliga spelare. 

§15 Policy för kårband, insignier och 
huvudbonader	
"
Filippa föredrog ärendet.	


Styrelsen diskuterade §17 i policyn huruvida 
utskottsordföranden ska tilldelas silvermedalj 
när studentrådens ordföranden endast tilldelas 
bronsmedalj. 	
"
Styrelsen vill ge kommande styrelse ett 
medskick om att i framtiden diskutera hur 
studentrådsordföranden väljs och hur de därefter 
ska medaljeras.	
"
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Styrelsen beslutade	
"
att föra fram det framlagda förslaget till 
fullmäktige med nedanstående ändringar:	
"
- Under §7 lägga till "Presidial, hedersmedlem 

och marskalk är undantagen detta”.	

- Lägga till en ny §11 med lydelsen: ” 

Hedersmedlemmar bär som tecken på sitt 
ämbete ett 70 mm brett band”.	


- Stryka ordet "ungefär" ur §10 och §11. 	

- Under §12 ändra meningen till "Presidial-, 

hedersmedlem- och marskalkband bäres alltid 
i enlighet med §5".	


- Stryka §12.	

- Stryka §22.	

- Justera paragrafnumren därefter.	
"
att uppdra åt presidiet att undersöka hur mycket 
det skulle kosta att beställa presidial- och 
marskalkband. 

§16 Motion om medaljering	
"
Filippa föredrog ärendet.	


Styrelsen diskuterade motionen och önskar 
invänta beslut från fullmäktige i policyn för 
kårband, insignier och huvudbonader.	
"
Styrelsen beslutade	
"
att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

§17 Övriga frågor	
" Ordförandestudentmösssa:	

Då nya traditioner förutsätter att ordföranden bär 
studentmössa vid vissa typer av representation 
innebär detta en kostnad för ordförande. Därför 
bör det ses över huruvida en studentmössa kan 
införskaffas till kåren. 

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

_______________________________	
"
Susanne Persson, sekreterare

_______________________________	
"
Frida Wallin, justerare
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