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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 Alla ledamöter närvarande.	

Johanna Lundin närvarande fram t.o.m. punkt 12.

§4 Mötets behöriga utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst.

§5 Adjungeringar Styrelsen beslutade 	

att adjungera in Mikael Skäppegård under §8 
och §9.

§6 Fastställande av föredragningslistan Punkten ”Äskande av spelledare” flyttades upp 
till §9. Punkten ”Valberedning” lades till som 
§14. Föredragningslistan fastställdes efter 
ändringarna och §-numren justeras därefter.
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§7 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutade	
"
att bordlägga punkten till nästa möte.

§8 Rapport Hybrid Teologiföreläsningen planerad till 13/11 
tvingades ställas in på grund av brist på 
föreläsare. Denna kommer att ersättas av ett 
panelsamtal på tema teologi. En workshop 
ersätter i sin tur andra panelsamtalet. 	
"
Statistikstudenter kommer att genomföra en 
undersökning om vad studenter vill arbeta med 
efter sina studier vars material Hybrid-gruppen 
kommer få del av. 	
"
Underbemanning har lett till att arbetet med 
Hybrid har hamnat på efterkälken. Styrelsen ska 
bistå med rekryteringshjälp.	
"
Styrelsen diskuterar Hybrids framtid.

§9 Äskande spelledare	
"
Mikael föredrar ärendet

Styrelsen diskuterar utifrån bilaga ärende 12. 	
"
Styrelsen beslutar	
"
att bevilja äskandet från spelledaren på 3000 
kronor till inköp av fika samt plastfickor.	
"
att medlen för det beviljande äskandet tas ur 
projektfonden.

§10 Presidiet informerar	
 En studeranderepresentantutbildning hölls den 
6/11. Cirka 20 personer deltog, varav majoriteten 
inte deltagit i en liknande utbildning förut. 	
"
Alla studentråd har nu representanter och arbetar 
på.	
"
Ett studentrådsgille kommer att hållas på LUX 
den 13/11 där alla studentråd får möjlighet att 
sprida information om sin verksamhet.	
"
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Lunära högtiden kommer att hållas på  Malmö 
nation den 7/2 2015. Planeringen inför 
novischperioden VT15 har påbörjats.	
"
Den 31/10 höll sexmästeriet i en 
Halloweensittning. Många av höstens novischer 
deltog och sittningen var lyckad.	
"
Arbete pågår med revidering av 
karnevalsorganets stadga. Diskussion om denna 
kommer att föras i styrelsen framöver.

§11 Ekonomisk rapport	
 Inget nytt att rapportera

§12 Rapport från arbetsgrupperna Hedersmedlemsgruppen:  
En lista med namnförslag på hedersmedlemmar 
har tagits fram och kommer att läggas fram 
under nästa styrelsemöte. Styrelsen diskuterar 
vilken funktion hedersmedlem ska fylla samt hur 
tillsättande ska ske.	


§13 Kommunikationsgruppen	
"
Lukas föredrar ärendet

Styrelsen diskuterar utformandet av 
kommunikationsplan samt vad som bör regleras 
i denna. Diskussion förs även kring användandet 
av profilprodukter externt och internt. Styrelsen 
är överens om att den interna kommunikationen 
ska leda till att skapa en starkare kårtillhörighet, 
gemenskapskänsla och transparens inom 
organisationen.

Styrelsen ställer sig positiv till att starta en 
Facebookgrupp för informell kontakt mellan 
olika delar av kåren som ett led i att synliggöra 
aktiva för varandra. Dock ska viktig 
korrespondens ske via mail och inte genom 
sociala medier. Sociala medier bör också 
regleras i kommunikationsplanen.	
"
Styrelsen ställer sig också positiv till ett utökat 
användande av profilprodukter även internt inom 
organisationen. 	
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§14 Valberedningen	
"
Filippa föredrar ärendet	


Styrelsen behöver åter ta ställning till frågan om 
huruvida arvoderade poster kan tillsättas utan att 
ha valberedda kandidater föreligger. 	

Exempelvis novischperioden kommer att 
påverkas starkt om vi inte har möjlighet att 
tillsätta en novischamiral under hösten.	
"
Styrelsen ställer sig tveksam och beslutar 	
"
att hänskjuta frågan till FUM.

§15 Mötestider vt15 - Styrelsen och FUM	
"
Filippa föredrar ärendet

Styrelsen sammanträder ojämna veckor, tisdagar 
9-11. 	
"
Styrelsen uppdrar åt Filippa att ta fram förslag 
till FUM-mötestider som ligger väl i förhållande 
till styrelsemötena. 

§16 Övriga frågor Styrelsen diskuterar Café Multilingua.

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

_______________________________	
"
Susanne Persson, sekreterare

_______________________________	
"
Frida Wallin, justerare
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