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Närvarande Ledamöter:
Ylva Lidin, Ordf. KK

Adjungeringar

Anna Strandberg, Vice ordf., KK

Sissela Sjöberg. Koordinator, Studentlund

Julia Carldén, Q. ÖG
Tilde Lindgren, Q. VG
Erik Sveningsson, Q. LD
Fredrik Waldau, Q. ML
Tove Ekman, Q. HB

Johannes Kleiman, PC. AF
Sara Ramberg, VC. AF
Einar Tingström Edil. AF
Nathalie Taurianinen, KC, AF
Alexander Nymark, Vice ordf., LUS
Christina Abdulahad, Ordf. LUS

Jasmine Ouattara Friberg, Q. SK

Barbora Harmatovà, Q. KR
Emelie Staffas, Q. BL
Agnes Allgén, Q. GB
Carolina Lundh, Q. HL
Sofia Janson, Q. KM
Ramus Silfver Q. WL

1.
OFMÖ
Ordförande Ylva Lidin förklarade mötet öppnat.
2..
Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Anna Strandberg, Vice KK.
3. Val av justeringsperson
Till justeringsperson valdes Barbora Harmatovà, KR.
4.

Godkännande av Kallelsen

Kallelsen kom ut i stadgeenligt tid.
5.

Fastställande av Dagordning Mötet

beslutar att byta plats på punkt 8 och 9.
6.
Adjungeringar
Mötet beslöt att adjungera enligt närvarolistan.
7.
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Bilaga 01
Föregående mötesprotokollet lades till handlingarna.
8.
LUS rapporterar
LUS rapporterar att de kommer träffa Studentlivssamordnaren och att de gärna vill att
nationerna är med.
LUS vill också driva frågan kring bostadssubventioner tillsammans med nationerna.
LUS kommer också arbeta med psykisk ohälsa bland studenter.
Övrigt arbetar LUS med internationaliseringen och integrationen i Studentlivet. Vidare sker
arbete med MeToo och sexuella trakasserier, någonting LUS gärna vill samarbeta med
nationerna kring.
9 och 10. AF och Studentlund rapporterar
Terminsräkningsföreningens VSAkunde inte närvara.
Akademiska Föreningen
Verksamhetschef Sara Ramberg rapporterade
Att hon just nu arbetar med en gemensam likabehandlingspolicy och gärna vill ha ett samarbete
med resten av Studentlund.
Kommunikationschef Nathalie Tauranien rapporterade
Att det kommer finnas ett bord på HG så att mer info kan gå ut till studenter.
Programchef Johannes Kleiman rapporterade:
Att han jobbar med en komprimerad version av Studentprästernas kriskurs till förmän,
Att han jobbar med musikhjälpen.
Edilen Einar Tingström rapporterade
Att de som ska ha sittning eller bal i borgen ska be sina ansvariga höra av sig till honom..
Studentlunds koordinator Sissela Sjöberg rapporterade
Att nationerna är ansvariga för att uppdatera översättningen till engelska på sina sidor på
Studentlunds hemsida och att man kan skicka in en översättning,
Att Råbiffen kommer hållas snart,
Att stafetten kring instagramkontot kommer börja snart och utkik ska hållas för detta, Att
de behövs representanter som ska stå i Studentlunds monter på HG och hon kommer
kontakta de nationer som får chansen denna gång,
Att bekräftelsemail för anmälan till HG kommer komma ut snart.
11.
Rapport från TRF
Ylva Lidin, KK, rapporterar att TRF:s styrelse har godkänt en genomgång av hela systemet då
VSA anser att det finns problem i det nuvarande systemet.
12.

Rapport från underkollegier
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Arbetet har ej startat än.
13.
Rapport från presidiet
Ordförande Ylva Lidin rapporterar
Att arbetet med en gemensam likabehandlingsdag med de olika benen, och är man intresserad av
att sitta i en planeringsgrupp för detta får man gärna höra av sig,
Att hon arbetar med en revision av stadgan,
Att presidialen på de externa underkollegierna skall valberedas av KK och bör väljas på 1,5
terminer från denna termin.
Vice ordförande Anna Strandberg rapporterar
Att arbetet forskrider med de olika certarna,
Att det kommer ske en utvärdering med C-cert och har man synpunkter på utbildningen får man
gärna delge dessa.
14.

Rapport från

arbetsgrupper Strykes.
15.
Beslut om arbetsgrupper
Mötet beslutar att välja följande medlemmar och sammankallande till de olika arbetsgrupperna
för HT18 (sammankallande medlem anges i fetstil):
Likabehandlingsgruppen: Julia Carldén (Q, ÖG), Jasmine Outtara Friberg (Q, SK), Caroline
Lundh(Q, HL) och Ylva Lidin (Ordf., KK).
Ekonomigruppen: Kelly Thorburn (PQe, HL), Tove Ekman(Q, HB), Alexandra Julin (PQe,
WL) och Anna Strabdberg (Vice Ordf., KK).
Myndighetsgruppen: Fredrik Waldau (Q, ML), Barbora Harmatovà(Q, KR), Julia Carldén
(Q, ÖG).
Avtalsgruppen: Tilde Lindgren (Q, VG), Rasmus Silfver (Q, WL), Erik Sveningsson (Q, LD),
Anna Strandberg (Vice Ordf., KK).
Universitetsgruppen: Agnes Allgén (Q, GB), Ylva Lidin (Ordf., KK), Emma Kärrnäs (PQs,
WL), Anna Strandberg (Vice ordf. KK).
16.
Beslut: Q-dagar
Första dagen hålls av ÖG, HL, och SK. Datum bestäms till den 22:a oktober.
Andra dagen hålls av ML och GB. Datum bestäms till 26 november.
17.
Beslut: KK-festdatum och plats
KR föreslår 15 oktober hos sig.
KL föreslår 10 december hos
sig. Båda förslagen godkännes.
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18.
Beslut: Giltighetsperiod för nationskort
Beslutar att nationskortet skall ha samma giltighetstid som studentkortet.
19.

Övrigt

Gemensam kanal för vaktchefer
Agnes, GB,hör sig för kring återkoppling för gemensam kanal för vaktchefer
Jasmine, SK, menar att det är en bra idé men, men belyser vikten av att det bör definieras hur
kanalen skall skötas och hur kommunikationen skall se ut.
Julia, ÖG, föreslår att kommunikationen kan gå genom kurator på respektive nation.
Ylva, KK, förslår att skapa en policy för detta.
Likabehandlingsarbete
Ylva, KK, meddelar kring likabehandlingsarbetet och att AF och kommunen kan ge bidrag för
en likabehandlingsdag.
Agnes, GB, menar att det kan undvikas dubbelarbete genom att samordna
med likabehandlingsgruppen.
Ylva, KK, förtydligar att detta är något annat än likabehandlingsgruppen inom KK och är ett
samarbete med gemensamt arbete mellan de tre benen.
Kontroll av medlemskap i Studentlund
Erik, LD,påminner att det är viktigt att kontrollera medlemskap i Studentlund bland de som
bokar in sig på nationen.
Marknadsföring
Jasmine, SK, och Barbora, KR, påpekar att det är viktigt att vid marknadsföring av nationen
belysa sina styrkor, snarare än att använda fraser som “bästa nationen”.
Nationskort till heltidare in Studentkårerna
Anna, KK, föredrar att LUS genom Alexander Nymark lyft frågan om gula kort till kåraktiva
heltidare.
Mötet anser att de vill premiera de som arbetar inom nationerna på ett tydligt sätt genom
tilldelning av kort. Mötet vill inte heller urholka värdet av att engagera sig inom nationerna.
Mötet menar att gula kort främst bör gå till de som är eller har varit aktiva inom nationerna.
20.
Meddelanden
Jasmine, SK,meddelar att de gärna vill att KK, LUS och AF gärna får komma förbi
Tornalunchen.
.
21. OFMA
Ordförande Ylva Lidin förklarade mötet avslutat.
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Justerat

Anna Strandberg
Mötessekreterare

Y lva Lidin
Ordförande
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Barbora Harmatovà
Justeringsperson

