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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 Thobias Bergström till justerare. 

§3 Justering av röstlängden Johanna Lundin och Caroline Ljungqvist ej 
närvarande. Övriga ledamöter närvarande. 

§4 Mötets behöriga utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§5 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§6 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes.

§7 Föregående mötesprotokoll Inga justerade protokoll förelåg.
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§8 Rapport Hybrid  "
Lukas föredrog ärendet.

Data från enkäterna sammanställt samt 
utvärderingsmail till utställare utskickat. 
Styrelsen inväntar ännu skriftlig rapport från 
projektledare Mikael Skäppegård.

§9 Presidiet informerar Studentlundskampanjen riktad mot icke-
medlemmar drar igång denna vecka.	
"
Lukas har haft möte med Isabella Grujoska om 
hur kåren arbetar med trakasserier.	
"
Studieplatsrapporten är färdig. Ändringar ska 
göras enligt fullmäktiges önskemål. 	
"
SFSFUM 24-26 april. Caroline Sundberg från 
Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet valdes 
till ordförande för SFS för 15/16, Malin Fredén 
Axelsson från Corpus Medicum och Sebastian 
Persson från LUS valdes in i SFS styrelse och 
Felix Blanke från Lundaekonomerna till SFS 
valberedning. 	
"
Rektorsuppvaktning med efterföljande mingel.	
"
Filippa var på Helsingborgs studentforumsmöte 
där kollektivtrafiken diskuterades.

§10 Ekonomisk rapport	
 Inget nytt att rapportera.

§11 Rapport från arbetsgrupperna	
 Upprustning av kansli: 	

Inget nytt att rapportera.	
"
Kommunikationsgruppen: 	

De sista ändringarna ska göras i 
kommunikationsplanen. Hemsidan kommer 
behöva lämnas över till nästa styrelse, men 
gruppen har en ambition att förbereda ett gott 
underlag till denna.	
"
Gruppen för tillsättande av hedersmedlemmar:	

Hedersmedlemmar tillsattes under senaste FUM.	
"
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Arkivgruppen:	

Intervjuer håller på att bokas in för att fortsätta 
arbetet med dokumenthanteringsplanen.	
"
Åsiktsdokumentsgruppen:	

Gruppen skickade ett underlag direkt till FUM 
och mycket feedback inkom under diskussionen 
där. Gruppen ska under kommande vecka se 
över de ändringar som FUM inkom med. 

§12 Verksamhetsplan	
"
Filippa föredrog ärendet. 

Styrelsen diskuterade hur verksamhetsplanen för 
nästa verksamhetsår skulle kunna utformas. 
Styrelsen ser att verksamhetsplanen bör:	
"
- Ha gemensam brödtext för mer övergripande 

områden såsom utbildningsbevakning, istället 
för de korta stycken som finns i 
veksamhetsplanen för innevarande 
verksamhetsår.  

- Fokusera på ett fåtal större, konkreta frågor 
med mätbara mål i att-satserna. 

- Ange mer konkreta mål för utskotten. "
Styrelsen beslutade  "
att utvidga arbetsgruppen för åsiktsdokument till 
att även omfatta verksamhetsplan. Därmed 
uppdrar styrelsen åt Filippa Wieselgren och 
Caroline Ljungqvist att ta fram ett förslag till 
verksamhetsplan för 15/16.

§13 Äskande - arkeologiska studentrådet	
"
Filippa föredrog ärendet.

Styrelsen uppskattar att studentrådet tar initiativ 
till evenemang för institutionens studenter.  "
Styrelsen beslutade	
"
att godkänna arkeologiska studentrådets äskande 
om 500 kr för att arrangera en picknick. 
Pengarna tas ifrån projektfonden. 
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"

"

§14 Övriga frågor	
" Aktivatack:	

Styrelsen diskuterar möjliga lokaler för 
aktivatack som är planerat till 30 maj. Många 
nationer har egna aktiviteter denna dag dock. 
Styrelsen diskuterar möjligheten att hålla 
aktivatacket på AF-borgen. Filippa ska 
undersöka vilka möjligheter som finns att utöka 
aktivatacket med medel från projektfonden.

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

_______________________________	
"
Susanne Persson, sekreterare

_______________________________	
"
Thobias Bergström, justerare
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