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Ärende § Kommentar/Beslut

§1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande 
Ronja Lundgren öppnade mötet.

§2 Val justerare Styrelsen beslutade	
"
att välja Hanna Isero till justerare. 

§3 Val sekreterare Styrelsen beslutade	
"
att välja Oskar Johansson till sekreterare

§4 Justering av röstlängden Alla ordinarie ledamöter närvarade, samt två av 
tre presidialer.

§5 Mötets behöriga utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§6 Adjungeringar

§7 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes efter tillägg av 
punkt 3, val av sekreterare,  och punkt 17, 
äskanden, samt justering av §-numren.

§8 Föregående mötesprotokoll Det föreligger inget tidigare mötesprotokoll. 
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§9 Presidiet informerar Ronja har haft sitt första möte i arbetsgruppen 
för resurtilldelningssystemet, där hon sitter som 
representant från de torra fakulteterna. Hon har 
även satt sig i arbetsgruppen för Lunds 
Universitets strategiska plan, tillsammans med 
Sara Salim.	
"
Första fullmäktigemötet har varit under 
gårdagen. Det gick bra för att vara första gången. 
Det gjordes vissa missar, som kommer att dras 
lärdom av inför framtiden.	
"
För Oskar så har den ordinarie verksamheten 
kommit igång. Det har varit mötet med både 
NÄLU och GUN under veckorna som har gått. 
Det har inte varit många ärenden som har 
diskuterats. Det var uppe ett känsligt ämne 
rörande examinationsformer samt begränsningar 
av handledningstid i kursplaner. 
Studentrepresentanter protesterade, och det 
inrättades en arbetsgrupp där Oskar Johansson 
kommer att sitta.  
 
Det har varit ett problem på CME rörande en 
kurs om Islamiska staten. Kursplanen för kursen 
har ej gått igenom de korrekta procedurerna. På 
grund av tidigare problem på centret så kommer 
detta ärenden att drivas vidare tillsammans med 
LUS och Studentombudet.

Viktor har precis avslutat novischperioden. Det 
har varit rekordmånga anmälda novischer. Trots 
stort söktryckt har det flyttat på väldigt bra. 
Budgetmässigt beräknar vi gå plus/minus noll. 
Under veckan som kommer så kommer 
resterande verksamhet att startas upp.

§10 Ekonomisk rapport Ronja kommer att lämna kvartalsrapporter om 
ekonomin. Den 20/10 kommer nästa rapport.	
"
Novischverksamheten verkar gå plus/minus noll.  
 
Presidiet är äntligen deklarationsombud.
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§11 Information från arbetsgrupper Arkvigruppen:	

Susanne Persson vill fortsätta i arkivgruppen. 
Kallelse för den arbetsgruppen kommer snart.	
"
Upprustning av kansliet:	

Kommer sammankallas snart.

§12 Motion LUS ting 1 Styrelsen diskuterar en motion från 
Teknologkåren rörande LUS 
Studentbostadspolitiska ställningstagande inför 
LUS ting.	

 
Yrkar att i ställningstagandet  
 
Styrelsen beslutade	
"
att ställa sig bakom det befintliga 
ställningstagande, samt skriva in de förändringar 
som teknologkåren presenterade rörande god 
tillgång på tillgänglighetsanpassade bostäder 
samt bullernivåer genom att yrka följande:	
"
1. att ersätta ”Med detta sagt anser LUS att en 

sådan förändring måste följas av regler 
kring kvotgrupper och förtur för personer 
som behöver tillgänglighetsanpassade 
bostäder.” med ”Med detta sagt anser LUS 
att det måste finnas god tillgång till 
tillgänglighetsanpassade bostäder samt 
medföljande kvotgrupper och förtur för 
personer som är i behov av dessa.”	


2. att  ersätta ”LUS stödjer även en förändring 
av kraven på hur bullernivån ska mätas. Vi 
anser att det är rimligare att mäta 
bullernivån inomhus snarare än utomhus. 
Detta skulle underlätta byggandet av 
centralt belägna bostäder när övriga 
förtätningsprojekt är genomförda, vilket är 
önskvärt utifrån ett studentperspektiv.” med 
”Byggandet av centralt belägna bostäder 
förhindras till viss del av de krav på 
bullernivåer som finns i dagsläget. LUS 
skulle vilja se en utredning av dessa 
bullernivåer och huruvida det är möjligt att 
lätta på regelverket utan hälsovådliga 
konsekvenser, t.ex. genom att mäta 
bullernivån inomhus snarare än utomhus.”
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§13 Grafisk marknadsföring med andra 
kårer och organisationer

Diskussion om grafisk marknadsföring med 
andra kårer och organisationer. Styrelsen uppdrar 
åt presidiet att informera styrelsen om alla 
samarbeten där grafisk marknadsföring 
tillsammans med andra kårer och organisationer 
kan förekomma.

§14 Ämneslärarutbildningen Fullmäktige har godtagit ett ställningstagande 
rörande ÄLU. Styrelsen uppdrar åt presidiet att 
driva ställningstagandet väl mot universitetet.

§15 Strategidag Ronja föreslår att styrelsen bör ha en strategidag. 
Den föreslagna strategidagen ska involvera en 
röjning samt städning utav kansliet, följt av ett 
strategiskt möte och avslutas med en middag 
tillsammans. Det föreslås vara en helgdag.  
Filippa föreslår att arbetsgruppen för 
upprustning av kansliet möts tidigare och 
förbereder inför dagen, för att möjliggöra en 
ordentlig upprustning.  
 
Styrelsen beslutade	
"
att godkänna förslagen och uppdrar åt Ronja att 
skicka ut en doodle om strategidagen.

§16 GUN-internat Oskar berättar om GUN-internatet och HTS 
deltagande där.
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§17 Äskanden Styrelsen beslutade	
"
att godkänna Gabriel Levanders äskande för 
5000 kronor, förutsatt att det görs en tydlig 
redovisning av vad pengarna har gått till och att 
de ska användas under hela verksamhetsåret. 
Gabriel ska även redovisa för hur arbetet med 
kårfotbollen fortskrider under året.	
"
Styrelsen beslutade	
"
att godkänna äskande för 3500 till SOL 
studentråds event under förutsättning att det görs 
i HTS namn. Ett Facebook-event ska göras av 
HTS centralt, en roll-up bör vara på plats, pikéer 
kan användas av guiderna och reklam för HTS 
bör delas ut.

§18 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§19 Mötets avslutande Mötesordförande Ronja avslutade mötet.
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_______________________________	
"
Ronja Lundgren, mötesordförande

_______________________________	
"
Oskar Johansson, sekreterare

_______________________________	
"
Hanna Isero, justerare
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