Protokoll fört vid Kuratorskollegiets möte 2017-10-16
Närvarande Ledamöter
Boman Lyngfelt, ordf KK
Daniel Moreland, vice ordf KK
Carl Lundberg, Q ÖG
Joakim Cedergren, Q VG
Ylva Lidin, Q LD
Alex Evander, Q ML
Axel Johnson, Q HB
David Frödin, Q SSK
Katrin Sörensen, Q KR

Fanny Stewenhag, Q BL
Niklas Strandquist, Q HL
Zeynep Uca, Q KM
Joel Elmkvist, Q Wermlands
Adjungerade
Elin Söderbergh, senior KK
Matilda Hildingsson, VC AF
Julia Häggström, PC AF
Erik Hickery, Edil AF
Kajsa Stoll Kuroczik, Kord Studentlund

Truls Nörgaard Grytli, Q GBG

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 Katrin Sörenson, Kr.

4.

Godkännande

5.

Fastställande

6.

Adjungeringar

av kallelsen
Kallelsen godkändes av mötet.
av dagordning
Dagordningen faställdes av mötet

Mötet beslöt att adjungera Elin Söderbergh, Matilda Hildingsson, Erik Hickery.

7.

Föregående

mötesprotokoll
Zeynep Uca påpekade påpekade att hennes 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 hälften av AF är på semester. Att AF jobbar med sitt projekt nordisk nutid. Att AF har haft
sitt senaste styrelsemöte. Att AF har haft en förmannamöte. Att en GDPR föreläsning är på
gång. Att en utvärdering av YBB kommer presenteras på AFÖS.
Edelin Erik Hickery rapporterade
Att han har mycket att göra. Att nomineringar för Edil och Kommunikationschef kommer ut
imorgon. Att han vill inte att folk ska springa ner till källaren under baler särskilt när andra har
hyrt källaren själv.

9.

Rapport

från LUS
LUS var inte närvarande vid mötet och kunde därmed inte rapportera något.

10. R
 apport från Studentlundskoordinatorn
Studentlundskordinator Kajsa Stoll Kuroczik var inte närvarande vid mötet och kunde
därmed inte rapportera något.
Boman Lyngfelt informerade att Kajsa är på semester.
11. R
 apport från TRF
TRF var inte närvarande vid mötet och kunde därmed inte rapportera något.
12. R
 apport från underkollegierna
KK Presidiet rapporterade information från de senaste underkollegierna. Daniel Moreland
informerade att senaste protokollen kan hittas på KK driven.
13. R
 apport från presidiet
David Frödin frågade om Boman är frisk än. Svar var nej.
Daniel pratade lite om KKs ekonomisk situation.
14. A
 rbetsgrupper
Boman informerade att lundakarnevalsgruppen har inte haft sitt första möte.
Daniel informerade att budgetgruppens första möte kommer den 23:e oktober.
David informerade att arbetsgruppen Utvärdering Presidiet har haft uppstartsmöte .
15.

Diskussion presidieposter inom underkollegierna
Boman föredrog diskussionen. Han nämnde att det har varit svårt att få folka att söka till
presidiet för underkollegierna. Han tyckte att en lösning kunde vara att folk får behålla sitt
förmanskap även om de inte sitter som förman under sin termin i presidiet. Han föreslog att
möjlighet att inte behöver dubbeljobba och att få mer tid att dedikera till jobbet kan öka
prestigen av att söka presidieposter.

Alex Evander undrade om folk hade kunnat välja valfri vilken nation de val vara med i. Tanken i
presidiet är att man ska vara förman för samma nation man var förman för innan.
Carl Lundberg nämnde att det kan vara bra att ha formannaskap så att folk faktiskt lägger har
den tiden att lägga på sin post.
Elin Söderbergh tycker att tydligare information om vad varje post innebär kan göra det så att
folk vill söka.
David vill att vi ska utvärdera hur underkollegierna fungerar nu.
16. U
 ppdatering: Lundakarnevalen
Introduktion
Boman informerade att studentlunds medlemskap är nu en krav för att vara karnevalist. Han
förklarade om hur det ser ut med YBB till erkände föreningar. Lundakarnevalen ska få ett A- Pris
från AF Borgen och sedan få subventioner mot detta pris.
Boman ville diskutera hur presidiet ska ställa sig till vilken grad av subventioner Karnevalen ska
få och vad nationer vill få direkt av karnevalen. Boman hade två konkret förslag.
1. Ett policydokument om samarbete som skrivs på av karnevalkommitten och KK med
överenskommelse om att karnevalen ska använda våra verksamheter och hjälpa
nationerna med arbetskraft vid behov
2. En del av karnevalens intäkter eller vinst (eller både) ska tillbaka till YBB
Diskussion kring policydokument
Alex tyckte att det är jobbigt att ha jobbare på nationsverksamheter som inte vi är ansvariga för
eller utbilda själv.
Truls Nörgaard Grytli undrade hur mycket Karnevalen hade gått vinst förut. Presidiet hade
inga konkreta siffror.
Katrin Sörenson vill inte att nationerna ska vara de som gjorde att karnevalen gick minus pga. att
kräva återbetalning till YBB oavsett om karnevalen går plus eller minus.
Truls undrade om vi hade fått något bekräftelse från organet av vilka sorts verksamhet
karnevalen vill ha hos nationerna. Boman svarade att det var primärt en diskussion för
kommitten men att inget konkret har kommit än så länge.
Alex undrade om vad omsättning var för karnevalen VT14. Presidiet hade inga konkreta siffror.
Alex frågade vad folk tycker om belastningen av ökad verksamheter på våra nationer. Ylva
Lidin tyckte det är en väldigt samarbetsvillig sätt att jobba. Att det kan vara första steget till en

större långsiktigt samarbete. Att kårerna och nationer kommer bli närmare. Carl tyckte att det är
bara bra för nationerna med extra verksamhet. Ylva tyckte att det kan även hjälpa mot jobbare
tappen nästa termin. Carl påminde att extra verksamheten kommer spridas mellan alla nationer.
Joakim och Truls tryckte på att det är svårt att ha icke nations aktiva som jobbare. Ylva svarade
att det är en diskussion som måste ske med vierichefer. Se till att viericheferna är tydliga och
utbilda sina jobbare. Mötet diskuterade även att förmän från nationerna kan fortfarande vara de
som är ansvariga.
Axel tyckte att ett sånt samarbetsdokument kommer vara svårt att skriva ihop.Ylva tyckte att det
var svårt att sätta sig ner och tänka på vad nationerna egentligen vill ha.
Alex undrade om det skulle vara någon sorts pool med där alla intäkter från alla extra verksamhet
ska delas upp genom nationerna. Boman tyckte inte att vinsten skulle delas mellan KK.
Nationerna ska dela upp dela möjliga verksamheter men behålla vinsten själva.
Diskussion subventioner
Boman frågade hur stationerna ställa sig till förhandlingen om YBB och subventions priser samt
eventuellt återbetalning.
Ylva tyckte det måste vara strukturerad så att YBB kan klara det här och att utvärdering av hur
det kommer påverka YBB vore bra att visa till karnevalen. Zeynep sa att det är viktigt att vi
förklara varför måste just göra såhär och inte bara för att vara taskig. Axel tyckte att KK ska vara
lite hårda med sänkning samt återbetalningen av subventioner med tanken på att alla andra AF
Verksamheter har också börjat få mindre subventioner enligt de senaste uppdatering av YBB.
Carl tyckte att pengarna från intäkter eller vinst bör investeras tillbaka i YBB. Axel tyckte att det
vore rimligt att karnevalen betalar mer av sin vinst ännu mer om de går plus. Alex undrade hur
mycket vinst det blev förra gången. Carl svarade med 3 million men det var inte en exakt siffra.
Ylva tyckte att öronmärke av pengar YBB är en självklarhet.Joakim informerade att enligt
tradition används 10 procent av vinsten från föregående karneval används till den nästa.
Carl undrade om det skulle finnas något det kan vara något tak hur mycket det är möjligt att få
karnevalen ska behöva betala tillbaka till YBB om det blir en procentsats. Alex tyckte inte att det
skulle vara något tak. Katrin sade att det är viktigt att man förklarar varför YBB behöver de här
pengarna.

Övriga Diskussioner
Boman undrade i vilken forum de eventuella förhandlingarna ska förankras.  Alex föreslog att
man kan boka ett extra möte ifall vi måste jobba snabbt. Carl informerade att han kan tänka sig
hjälpa till där det behövs om det behövs.

17. Diskussion: Nationspresentation
Boman föredrog punkten. Han undrade om det vara något presidiet skulle nämna på sin
presentation med alumner. Boman ska försöka visa till alumner att vi driver proffsiga
verksamheter.
Katrin ville att presidiet skulle prata om myndighetskrav på nationerna.
18. Ö
 vriga frågor
Boman undrade om det övriga aktörer som jobbar inom HusK kan få grönt kort.
Mötet tyckte det var ok.
Carl pratade om Inspektorskollegiet på måndag. Bad all dubbelkolla med inspektorer att de
kunde vara med.

19.

Meddelandet:
Fanny informerade att Blekingska har anmodningar ut. Ylva påminde att folk som har kost pref.
skulle anmäla de inför Q Dag lunchen.

20.

Mötets avslutande

