Protokoll för vid Kuratorskollegiets möte 2017-09-25
Närvarande Ledamöter

Fanny Stewenhag, Q BL

Boman Lyngfelt, ordf. KK

Niklas Strandquist, Q HL

Daniel Moreland, vice KK

Zeynap Uca, Q KM

Carl Lundberg, Q ÖG

Joel Elmkvist, Q Wermlands

Joakim Cedergren, Q VG

Adjungerade

Ylva Lidin, Q LD

Matilda Hildingsson, VC AF

Alex Evander, Q ML

Ellen Hedberg, KC AF

Axel Johnson, Q HB

Julia Häggström, PC AF

David Frödin, Q SSK

Erik Hickery, Edil AF

Katrin Sörenson, Q KR

Kajsa Stoll Kuroczik, Koord Studentlund

Truls Nörgaard Grytli, Q GBG

Martin Hansen, Ordf. LUS

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordförande Boman Lyngfelt förklarade möte öppnat.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Daniel Moreland.
3. Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Axel Johnson, Q HB.
4. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes av mötet.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet

6. Adjungeringar
Mötet beslöt att adjungera alla enligt listan.
7. Föregående mötesprotokoll
Truls Nörgaard Grytli påpekade att hans namn hade skrivits fel en gång i föregående protokollet
och att det skulle rättas.
Mötet beslöt att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna med de ändringarna.
8. Rapport från AF
Verksamhetschef Matilda Hildingsson rapporterade
Att hon har skickat avtal till alla AF:s scen verksamheter. Att AF har skaffat ett nytt system där det
blir lättare att se hur många biljetter scenverksamheterna har sålt. Hon har haft möte med
subventionsgruppen där Boman Lyngfelt och Daniel Moreland också sitter.
Kommunikationschef Ellen Hedberg rapporterade
Att AF:s stipendier är utlysta. Att alla kan informera deras medlemmar om det och att sökande
teologstudenter sökes speciellt. Att posten som AF:s Kommunikationschef är utlyst och att skicka
folk som är intresserade till henne.
Programchef Julia Häggström rapporterade
Att hon jobbar med nya föreningar som vill vara en del av AF eller en erkände förening inom AF.
Att hon har mycket kontakt med folkuniversitet angående studiecirklar då en del av AF:s verksamhet
finansieras av studiecirklar. Att hon jobbar fortfarande med Danska Studentföreningen och deras
gemensamma projekt.
Edilen Erik Hickery rapporterade
Att han har fortsatt dialog med räddningstjänsten om Borgen. Att relevant info för nationerna
kommer finnas i Edil-driven. Att alla nationer ska ha tillgång till den driven. Att hans post är utlyst
och det verkar vara en del som är intresserade.
9. Rapport från LUS
LUS Ordförande Martin Hansen rapporterade
Att han vet att LUS brukar inte närvara på KK möten. Att LUS har en pågående dialog med
kommunen genom student samordnaren. Att en handlingsplan om vad AF, KK och LUS ska jobba
med och ta vidare till kommunen finns. Att de jobbar också med GDPR tror att nationerna kommer
att bli påverkade av den nya lagen mest av alla studentorganisationer. Att det är bra att kontakta

jurister inom organisationerna för att få hjälp med det här. Att LUS jobbar med ett initiativ om
suicide prevention.
Att identitet av Lundakarnevalens general kommer ut imorgon. Att förhandling om subventioner
med AF och KK pågår. Att organet är fortfarande i planeringsfas så de vill ha det är öppet till dialog
med nationerna angående samarbete. Att nationerna får också kontakta organet också med egna idéer
och önskemål. Att nationerna kan använda BoPoolen för att hyra rum eller att nationerna kan skicka
sökande människor vidare till sajten. Att vi kan föra denna info till husförmannen. Att ProRektorn
har blivit vald och hon kommer tillträda vid årsskiftet.

10. Rapport från Studentlundskoordinator
Studentlundskoordinator Kajsa Stoll Kuroczik rapporterade
Att hon har i princip avslutat arbetet med Hälsningsgillet. Att ungefär 70000 kr. i vinst ska gå till KK.
Att hon har varit på KG och BG och det är stormöte den här veckan. Att hon har varit på
inskrivningsdag i Helsingborg. Att studentlund söker revisor och valberedning på stormöte. Att det
bör vara två förslag från nationerna till KK:s valberedning.
11. Rapport från TRF
TRF var inte närvarande vid mötet och kunde därmed inte rapportera något.
12. Rapport från underkollegierna
KK Presidiet rapporterade
Att alla underkollegier har haft sitt första möte. Att protokoll för alla underkollegierna finns i driven.
Ekonomikollegiet:
https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ1HoEQCA9HTTdyeGRHb0xMVms
Inköpskollegiet:
https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ1HoEQCA9HcjA0TmRRWElkeUk
KomK:
https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ1HoEQCA9HWXZMSklfcTFrZkk
NATU:
https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ1HoEQCA9HMTloa2k1TzZMSkU
IntK:
https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ1HoEQCA9HV2x1QkZjWGxZLW8

Idrott:
https://drive.google.com/drive/folders/0BzQ1HoEQCA9Hb1Zid3lOSWRLMjQ
13. Rapport från presidiet
Se skriftliga rapporten.
Carl Lundberg undrade om Boman h
 ade blivit frisk än. Boman svarade nej.
14. Beslut: förutsättningar för förhandlingar med Lundakarnevalen [Diskussion]
Boman Lyngfelt presenterade att punkten kommer tas som diskussion istället för beslutspunkt på
grund av att underlaget till beslut inte är klart än.
Carl Lundberg undrade vad som hade förändrats så att underlaget inte kom ut i tid.
Boman förklarade att anledning till att underlaget inte var klart var att förhandlingar kommer
utveckla i flera steg. Att just nu är det AF och LUS som diskuterar Karnevalens status som en
erkände förening under AF. Att KK står bakom AF i de här diskussionerna och att underlaget
kommer när det är tydligt att KK har någon plats på bordet i förhandlingen.
Carl undrade hur mycket tid det skulle ta.
Boman berättade att de olika inblandade organisationerna har väldigt olika tidsramar till beslut. Att
han trodde att förhandlingarna skulle ha redan kickat igång men diskussionen mellan AF och LUS
över erkände status fortsätter. Att när det blir väl dags för KK att gå med i förhandlingarna kommer
det gå snabbt. Att ledamöter kan ge ett ”heads up” till sina seniors så de kan ta diskussion så snabbt
som möjligt när det är dags.
David Frödin undrade när arbetsgruppen ”Lundakarnevalen” kommer sammanträda.
Snart sade Boman.
15. Val: 5 valberedningsledamöter varav 2 nya, 2 seniorer och 1 tidigare senior
Val: 2 nyvalda till valberedningsledamot
Förslag: Joel Elmkvist och Katrin Sörenson
Beslut: mötet beslöt att välja Joel Elmkvist och Katrin Sörenson till valberedningsledamöter för
HT17
Val: 2 KK Seniorer och 1 tidigare Senior till valberedningsledamot
Förlag: Inget förslag

Beslut: Att KK presidiet har mandat att tillsätta samtliga vakanta valbederningsposter.

16. Övrigt
Truls Nörgaard Grytli informerade att alla ska få anmodan till GA. Att just nu är det mycket strul
med PostNord.
Alex Evander informerade att tillstånd kom på tillsyn direkt efter en sittning på Malmö hade slutat.
De fick kritik och kommer ha uppföljningsmöte med tillstånds.
Truls informerade att tillstånd kom till Göteborgs på tillsyn. Att han pratade med Annika Landfors
och att tillstånds har hört att fyllenivå på nationerna är för hög just nu.
Joakim Cedergren berättade att tillstånds kom till Västgöta Nation vid stängning av kvällens
klubbverksamhet. Detta är inte vanligt.
Boman och Joakim nämnde att en pågående diskussion med en pappa som tycker inte att våra
vakter har rätt att visitera de som ska in till klubben. Boman tar diskussion med kommunen om det.
17. Meddelanden
Joel Elmkvist informerade att Wermlands Nation representerade Lund i Norge.
Daniel Moreland informerade att alla röda korten har levererats och han kommer dela ut de under
veckan.
Boman Lyngfelt undrade om TLTH:s heltidare kunde få gröna kort som de har fått tidigare
terminer. Mötet tyckte det var en bra samarbetsgest.
18. Mötets avslutande
Ordförande Boman Lyngfelt förklarade mötet avslutat.

Justerat:

 Mötessekreterare Daniel Moreland

  Ordförande Boman Lyngfelt

              Justeringsperson Axel Johnson

