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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 Filippa Wieselgren till justerare. 

§3 Justering av röstlängden Alla ledamöter närvarande förutom Hanna Isero.

§4 Mötets behöriga utlysande Handlingarna kom en dag sent. Mötet fanns vara 
behörigt utlyst. 

§5 Adjungeringar Inga adjungeringar.

§6 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes med ändringarna 
att ändra punkt 11 till: ”Planering av 
strategidag”, samt stryka punkt 12 och ersätta 
densamma med ”Premiering av aktiva”. 

§7 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotkoll ej justerat och 
underskrivet och bordlades till nästa 
styrelsemöte.
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Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 

Styrelsemöte 5!

27-10-2015  "
Protokoll "

Närvarande ledamöter:!
Ronja Lundgren! ! kårordförande!
Oskar Johansson! ! vice kårordförande!
Viktor Andersson! ! vice kårordförande!
Thobias Bergström! ! ledamot!
Filippa Wieselgren! ! ledamot!
Caroline Ljungqvist! ! ledamot!"
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§8 Rapport från arbetsgrupper Krisplansgruppen startar på fredag 30/10.!"
Arkivgruppen träffas för avstämning onsdag 
28/10. !"
Kommunikationsgruppen skulle ha startat upp 
men på grund av frånvaro skjutits upp. Beräknas 
starta nästa vecka.

§9 Profilprodukter Viktor har frågat runt bland aktiva om 
profilprodukter som finns och som skulle kunna 
köpas in. Styrelsen diskuterade eventuella 
lösningar och landade i att tygpåsar och pennor 
beställs in och eventuella andra inköp tas upp på 
framtida möten.!"
Ronja har kollat upp möjligheten att ansluta 
kårens konto till Swish. Styrelsen kände att det 
behövdes mer underlag för att ta beslut.!"
Mötet ålade Ronja att till nästa möte ta fram ett 
beslutsunderlag om exakt kostnad, 
kontoinformation och annan relevant 
information till nästa möte.

Ärende § Kommentar/Beslut
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§10 Äskande Styrelsen beslutade!"
att godkänna studentrådens (Kultvet, HMR, 
SOL & Filosofiska) äskande avrundat uppåt till 
880 kronor.!"
Protokollsanteckning: Viktor Andersson 
reserverar sig mot beslutet!"
Styrelsen uppmanar studentråden att använda sig 
av sin egen budget för denna typ av evenemang 
inom rimligt ekonomiska ramar samt att 
äskanden i framtiden skall kunna motiveras 
tydligare.!"
Styrelsen beslutar!
att bevilja Lunära kommitténs äskande om 1000 
kronor för mötesförtäring.!""
Medlen till båda äskandena tas från 
projektfonden.!"
Styrelsen hade en utförlig diskussion om ramar 
för äskanden framöver. Det efterfrågades en 
tydlighet när styrelsen ska ställning till 
äskanden. I samband med detta så bestämde 
styrelsen för att diskutera ramverk kring detta på 
framtida styrelsemöten men i dagsläget kräva 
mer av ett äskande för att det ska gå igenom.

§11 Planering av strategidag Strategidagen ställdes in och är omplanerad till 
23 november 12-17 i Fakultetsklubben.

Ärende § Kommentar/Beslut
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§12 Premiering av aktiva Styrelsen diskuterade hur vi kan skapa en större 
ansvarskänsla hos våra förtroendevalda. Thobias 
berättade hur det är på vissa nationer som 
använder sig av städdagar och andra praktiska 
uppgifter för att lägga mer tyngd vid ansvaret. 
Filippa fyllde i med entrévärd på klubbar som ett 
annat nationsexempel.!"
Thobias föreslog ett ”Starterkit” med saker som 
den valda bör läsa, kårband, sångbok och annat 
roligt som är tänkt att ge tyngd till ansvaret som 
den förtroendevalda har åtagit sig.!"
Viktor frågade sig om vi är i rätt läge rent aktiva- 
och organisationsmässigt för att kunna göra 
denna typ av sak för stunden och om det är rätt 
väg att gå?!
 !
Caroline fyllde i frågande kring mer ansvar och 
mer tyngd.!"
Ett förslag som kom upp var att ha någon typ av 
strategidag med de förtroendevalda för att skapa 
en känsla att de är med i rörelsen på ett 
övergripande plan. I samband med detta kom 
även ett förslag att kåren varje vecka har öppen 
frukost där de förtroendevalda har ansvar för 
olika veckor etc.!"
Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp 
för att ta diskutera ämnet och ta fram förslag till 
styrelsen. Arbetsgruppen består av Filippa och 
Thobias.

Ärende § Kommentar/Beslut
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§13 Övriga frågor Filippa tog upp frågan ”Vad händer med 
Arkeologiska studentrådet?” utifrån 
studentrådets svårigheter att locka till sig 
medlemmar. I dagsläget är det endast en person 
med i studentrådet och därför kändes det som en 
relevant fråga att lyfta. !"
Ronja uppmuntrade att KNUT är en diskussion 
som vi måste ta tag i och kolla närmare hur vi 
kan locka nya aktiva till studentrådet.!""
Thobias flaggade för att han är valberedningens 
förslag till att bli notarie på Blekingska nationen 
med start under vårterminen. Detta menade 
Thobias kan ställa till det med hans engagemang 
i styrelsen då posten är på ungefär 50% och att 
han under våren förhoppningsvis även kommer 
att arbeta med en projekttjänst i Malmö. 
Styrelsen förde en diskussion av detta och 
bestämde sig att avvakta till det är officiellt att 
Thobias blivit vald till tjänsten på Blekingska 
och att han därefter får avgöra själv om hans tid 
finns till att vara med i styrelsen.

§14 Mötets avslutande
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______________________"
Viktor Andersson, sekreterare

______________________"
Filippa Wieselgren, justerare

______________________"
Ronja Lundgren, ordförande
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