
� """"""""""""""""""""
§ Ärende Kommentar

1. Mötets öppnande

2. Val justerare En justerare väljs, som sedan läser igenom 
protokollet och garanterar att det är rätt och 
riktigt. "

3. Justering av röstlängden Sekreteraren går igenom vilka som är 
närvarande och vilka som har rösträtt. !

4. Mötets behöriga utlysande Handlingarna ska skickas ut fem arbetsdagar 
innan mötet 
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DAGORDNING 
2014-09-15 

Humanistiska och teologiska studentkåren  
vid Lunds universitet  

 
Styrelsen  

Filippa Wieselgren

Praktisk information!"
Dag: Måndag 15 september!
Tid: 11.30-13.00!
Plats: HTS Kansli!
Mat: Vi bjuder på lunch

Kallade ledamöter!"
Filippa Wieselgren (Kårordförande)"
Susanne Persson (Vice kårordförande)"
Lukas Olsson(Vice kårordförande)"
Thobias Bergström (Ledamot)

""
Johanna Lundin (Ledamot)"
Henrik Ullstad (Ledamot)"
Frida Wallin (Ledamot)"

http://www.hts.lu.se


5. Adjungeringar Personer som vill vara med på mötet, men 
inte sitter i fullmäktige blir adjungerade med 
närvaro- och yttranderätt. 

6. Fastställande av föredragningslistan 

7. Föregående mötesprotokoll

8. Rapport Hybrid (ca 11.45)

9. Presidiet informerar

10. Ekonomisk rapport

12. Arbetsgrupper

11. Äskande Se bilaga

12. Valärenden (ca 12.30) Se bilagor

13. Mötestider HT14 Vi föreslår att vi ses tisdagar varannan 
vecka på tid som passar styrelsen

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande
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Kandidatur 
Post: Ledamot av valberedningen 

Namn: Nils Asplund 

Mail: nilseasplund@gmail.com 

Telefon: 0723-170 970 

Studerar: Teoretisk filosofi 

Medlem i kåren: Ja 

Jag kandiderar till posten som ledamot av valberedningen. Jag säker posten därför att jag har idéer 

om hur valberedningens arbete kan förbättras. Jag har förstått att valberedningen hittills bara har 

intervjuat kandidaten själv, vilket jag anser olyckligt, då det gör det möjligt att missa information som 

är relevant för kandidaturen. Jag skulle vilja att valberedningen lade ökat fokus på att fråga personer 

som känner kandidaten, speciellt om dessa finns inom kåren. Jag har viss erfarenhet av 

valberedningsarbete från min gymnasietid, då jag var i valberedningen i en studentorganisation där. 

Vänligen 
Nils Asplund 
 

mailto:nilseasplund@gmail.com


!!!!!!!!!!!!!!
KANDIDATUR VALBEREDNINGEN 
JOHAN SVANTESSON SJÖBERG !!!!
Härmed kandiderar jag till valberedningen för nästa verksamhetsår, 2014/2015. !
Jag är 26 år och doktorand i biokemi, har varit det sen mars 2013 och förväntar mig 
vara färdig 2017-2018.!!
Jag sitter just nu mitt fjärde år som HTS fullmäktigesekreterare, och är även 
ledamot av HTS valberedning i år samt var det förra året också. Jag har tidigare 
varit ledamot av Naturvetenskapliga fakultetens lärarförslagsnämnd i två år. 
Tillsammans med min valberedningserfarenhet ger detta mig god erfarenhet av 
intervjuarbete. Jag har även varit kårordförande för Lunds Naturvetarkår 
(2009/2010) samt haft många andra uppdrag inom LUNA genom åren.!!
Jag ställer upp till valberedningen ett år till dels eftersom jag tycker att det är ett 
roligt uppdrag, och dels eftersom jag tror att det är bra att ha någon i 
valberedningen som har varit med ett tag, och har koll på god procedur för en 
valberedning och erfarenhet av hur det har fungerat tidigare år. Min erfarenhet som 
kårordförande gör också att jag har god inblick i vad det innebär att vara heltidare 
på en studentkår, något jag tror kan komma till nytta i valberedningens arbete. !
 !!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!
!! !

Aktivitet med Arkeologiska Studentrådet 

!
Studentrådet planerar att anordna en skattjakt på LUX som en första aktivitet under 
höstterminen. Vi vill med detta både locka nya studenter till studentrådet och engagera gamla 
studenter för att skapa en bättre sammanhållning. Detta är särskilt viktigt efter flytten till LUX 
eftersom arkeologistudenterna är mer utspridda än de tidigare har varit. 

För att locka deltagare till skattjakten vill vi erbjuda priser till det vinnande laget. Vi skulle 
därför vilja äska 1000 kr till inköp av priser. 

!
Linnéa Fridh 

Ordförande i Arkeologiska Studentrådet 

!
!!!!
 !!!!!!!!

Linnéa Fridh
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