Protokoll fört vid Kuratorskollegiets möte 2017-11-06

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
Truls Nörgaard Grytli, Q GBG
Martin Lindgren, PQS BL

Adjungerade
Gustav Andersson, senior KK
Matilda Hildingsson, VC AF
Ellen Hedberg, Kommunikationschef AF
Julia Häggström, PC AF
Erik Hickery, Edil AF
Kajsa Stoll Kuroczik, Kord Studentlund
Kristoffer Bengtsson, VSA TRF
Jasmine Ouattara Friberg, Q El. SSK
Agnes Allgén, Q El. GBG
Carolina Lundh, Q El. HL
Julia Cauldén, Q El. ÖG

Niklas Strandquist, Q HL
Zeynep Uca, Q KM
Joel Elmkvist, Q Wermlands

1. Mötets Öppnande
Ordförande Boman Lyngfelt förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Daniel Moreland.
3. Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes David Frödin, Q SSK.
4. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes av mötet.
5. Dagordningar
Dagordningen fastställdes av mötet.
6. Adjungeringar
Mötet beslöt att adjungera alla enligt listan.
7. Föregående mötesprotokoll
Mötet beslöt att bordlägga föregående mötesprotokoll till nästa möte.
8. Rapport från AF
Verksamhetschef Matilda Hildingsson rapporterade
Att AF har styrelsemöte nästa vecka och att på mötet kommer de diskutera studentlundskravet
med karnevalen. Att förhandlingarna om subventioner för Lundakarnevalen är på gång.
Programchef Julia Häggström rapporterade
Att hon har varit på semester de senaste veckorna. Att AF och Danska Studentföreningen har
genomför Nordisk Nutid.
Kommunikationschef Elin Hedberg rapporterade
Att hon planerar en AF träff där alla med i organisationen kan prata om marknadsföring,
verksamhet och mer. Att den nya kommunikationschefen är vald (Nathalie) och upplärning har
även börjats. Att det finns AF stipendier för studenter som ska göra utbyte.
Edilen Erik Hickery rapporterade
Att han har fått efterträdare (Einar) och börjat att jobba med honom. Att han har fått mer krav
från räddningstjänsten angående övre Aten.
9. Rapport från LUS
LUS var inte närvarande vid mötet och kunde därmed inte rapportera något
10. Rapport från TRF

Verkställande sekreterare administration Kristoffer Bengtsson rapporterade
Att enbart kort med reserabatt loggan gäller på Skånetrafiken. Att bara Studentkortets app
kommer visa reserabatt loggan de kommande terminerna. Att det även finns en Studentkortet
webapp för folk som har Windows phone.
Att Malmö Högskola eventuellt kan ha möjlighet att vara med i TRF. Att det skulle bli lättare för
för studenterna på MH och hjälper TRF:s ekonomi.
Kajsa Stoll Kuroczik undrade vid vilken kanal vi ska skicka studenter som har frågor gällande
Studentkortet. Bengtsson tipsade att skicka de studenter till Studentkortets hemsida.
11. Rapport från Studentlundskoordinator
Studentlundskoordinator Kajsa Stoll Kuroczik rapporterade
Att hon har pratat med Studentlunds valberedning. Att hon jobbar med studentlunds budget
inför nästa termin. Att inbjudan till julfesten kommer idag. Att studentlunds
kommunikationskväll är nästa måndag. Att hon har kollat på LUS hemsida och hur
studentorganisationer är representerade där. Att mycket medlemssupport frågor kommer till
koordinator.
12. Rapport från underkollegierna
KK Presidiet rapporterade
Att Internationellakollegiet planerar sin international bal. Att Idrottskollegiet jobbar med
Nationsmästerskap men att alla nationer inte har betalat in än. Att senaste protokoll för alla
underkollegier ska finnas 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
Boman berättade om att presidiet var med på lunch med rektorn och försökte ta reda på hur KK
kan har mer face-to-face kontakt med Universitetsledningen.
Alex Evander frågade om digital inskrivningen hade kommit upp på TRF mötet. Boman
rapporterade att det har diskuterats men inte i så mycket detalj.
14. Rapport från Arbetsgrupperna
David Frödin från gruppen Utvärdering presidiet rapporterade
Att gruppen hade möte i onsdags. Att nästa steg är att hålla intervjuer med KK:s presidiet.
Boman från gruppen Lundakarnevalen rapporterade
Att det finns mycket som händer just nu och svårt att konkretisera vad syftet med gruppen
kommer bli. Att han kallar till möte snart.
Daniel Moreland från Budgetgruppen rapporterade
Att arbetet med budget är på gång. Förslag på budget kommer presenteras på nästa
ekonomikollegiemöte.
15. Ekonomisk Rapport
Fanns en fråga om varför det fanns inga intäkter från medaljförsäljning på resultatrapporten.
Daniel svarade att ha kollar på det här själv nu.
En fråga kom upp angående budgetposten Utgifter tandem och varför den var så hög när inget
hade budgeterats för. Daniel svarade att det antagligen var en massa olika utgifter som borde ha
bokförts mer specifik och att han ska se om det går att bokföra bättre.

16. Beslut: Ansvarsfrihet
Alex tyckte märkligt att revisorerna ville ge ansvarsfrihet till ordförande trots att det ekonomiska
situationen för terminen är fortfarande oklart.
Truls Nörgaard Grytli undrade varför ordförande hade inte gjort någon
verksamhetsberättelse.
Daniel sade att det finns möjlighet att kontakta revisorerna.
Mötet beslöt att bordlägga beslutet till nästa möte.
17. Datum för Cert
Datum som bestämdes:
A Cert: 23 januari & 30 januari
B Cert: 18 februari
C Cert: 15 & 18 januari
18. Övrigt
Boman påminde idag är sista nomineringsdag till poster inom KK.
Alex ville att mötet skulle besluta inskrivningsvecka. David ville att det ska skjutas framåt. Katrin
Sörenson kommenterade att inskrivning började 3e veckan förra vårtermin.
Mötet beslöt att inskrivningsperioden är från den 8:e januari till 2:e februari.
Carl Lundberg rapporterade att ÖG skickar anmodan nu och det är Quratelet 2018 som är
anmodad.
Truls rapporterade att KK Kort inte gäller på GA Balens släpp eller brunch.
Niklas Strandquist undrade när nästa Q Dag ska vara. Inte bestämt än så länge.
19. Meddelanden

Daniel rapporterade att han hade lagt upp KK:s samarbete/likabehandling/drog policies på
driven och att beslutstimeline är på gång.
20. Mötets avslutande
Ordförande Boman Lyngfelt förklarade mötet avslutat.

Justerat:

___________________________

_________________________

Mötessekreterare Daniel Moreland

Justeringsperson David Frödin

__________________________
Ordförande Boman Lyngfelt

