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PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN
LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE
2011-08-15
Protokollförare

Emma Nilsson

Närvaro

Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Oskar Paulin, Erica Engdahl,
Kristina Pandurovic, Emma Nilsson, Oskar Paulin och Marcus
Ödlund.

Anmäld frånvaro

Robin Wiman

§ ·ÄRENDE

ÅTGÄRD

1. Mötets öppnande

Matilda Sjödahl förklarar mötet öppnat

2. Justering av
röstlängd

Röstlängden justerades till 7 personer

3. Val av
mötesordförande

Matilda Sjödahl valdes till ordförande

4. Godkännande av
föredragningslistan

Ny diskussionspunkt kring policy för äskningar lades till som ny
punkt Föredragningslistan godkändes.

5. Val av sekreterare

Emma Nilsson valdes till sekreterare

6. Val av justerare

Oskar Paulin valdes till justerare tillika rösträknare

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar förelog.

8. Meddelandelista

Mathilda Sjödal föredrog meddelandelistan och informerade om
besöket vid Malmö studentkår och deras arbetsätt med torg för att
förbättra kontakten med studenterna. Mötet beslutade att lägga
rapporten till handlingarna.Bilaga1
Styrelsen beslutade sedan att lägga meddelandelistan till handlingarna

9.

Kanslirapport

Matilda Sjödal föredrog kanslirapporten och mötet gick sedan till
beslut.
Beslut: Styrelsen beslutade att lägga kanslirapporten till handlingarna
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10. Beslut:
Presidiebeslut

2011-08-15
Matilda Sjödahl föredrog ärendet om presidiebesluten och styrelsen
gick sedan till beslut. Bilaga 2
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna alla presidiebeslut.

11. Beslut: Val av
studeranderepresentanter

Inga beslut förelog

12. Beslut:
Konkretisering av
verksamhetsplan

Dennis Persson föredrog ärendet om att en konkretisering av
verksamhetsplanen 2011/2012 gjorts och presenterade förslaget.
Mötet gick sedan till beslut. Bilaga 3
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna konkretiseringen av
verksamhetsplanen 2011/2012.

13. Diskussionspunkt:
Policy Äskningar

Diskussion om att policydokument och riktlinjer för att äska pengar
bör skapas för att studentföreningar ska kunna äska om ekonomisk
stöd från Linnéstudenterna och att Linnéstudenterna ska ha ett bra
underlag från studentföreningarna till att i framtiden besluta om
äskningar.
Diskussionen avslutades sedan.

14. Beslut: Äskning
Humanus

Dennis Persson föredog ärendet och Oskar Paulin yrkade på att
äskningen från Humanus gällande ekonomiskt bidrag till
verksamheten bör avslås helt, motivering från Oskar Paulin var att
med det underlaget som presenterades så kunde kårstyrelsen ej få reda
på om tröjorna, t-shirtarna samt overallerna var tänkt att stanna inom
föreningen eller använda för privat bruk efteråt.
Kårstyrelsen gick sedan till beslut
Beslut: Kårstyrelsen biföll Oskar Paulins yrkande och därmed avslå
Humanus äskning

15. Beslut: Äskning
Kalmar Studentliv

Matilda Sjödahl föredrog ärendet. Matilda Sjödahl förklarar med tanke
på det bristande engagemanget inom Kalmar Studentliv och att en
kock är nödvändig för att nollningen ska gå så smidigt som möjligt,
yrkade Matilda Sjödahl på att bifalla Kalmar Studentlivs äskning.
Efter föredragningen, gick kårstyrelsen till beslut:
Beslut: Styrelsen beslutade att bifalla Matilda Sjödahls yrkande och
därmed godkänna Kalmar Studentlivs äskning.
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16. Beslut:
Fadderutbildning
Kalmar.

2011-08-15
Matilda Sjödahl föredrog ärendet. Då Kalmarstudentliv anordnade en
utbildning för faddrarna för nya studenter yrkade Matilda Sjödahl att
Linnestudenterna ska betala för den mat som bjuds på studentpuben
efter utbildningen för de engagerade. Då det är Kalmarstudentliv som
tillagar och köper in maten betalar Linnestudenterna enbart
inköpspris.
Beslut: Styrelsen beslutade att bifalla Matilda Sjödahls yrkande och
därmed godkänna förslaget.

17. Diskussion:
Diskmaskin till
kontoret i Kalmar

Matilda Sjödahl föredrog ärendet. Diskussion kring att
kontorslokalerna i Kalmar är i behov av en diskmaskin och att det bör
tas ett bra underlag så att ett beslut senare kan tas i kårstyrelsen.
Efter föredragningen av Matilda Sjödahl avslutades diskussionen.

18. Beslutsbalans

Beslutsbalansen uppdaterades

19. Övriga frågor

Erica Engdahl föredrog om att Riksstudenterna officiellt tänker
ansöka studentföreningsstatus. Dock sa Erica Engdahl att PEDALs
(Pedagogikalliansen) reaktion på detta var något att diskutera i samtal
med alla tre parter det vill säga Linnéstudenterna, Riksstudenterna och
PEDAL.

20. Beslut: Nästa möte

Beslut: Styrelsen beslutade att nästa ordinarie styrelsemöte är den 5
september 2011 klockan 17.00 på Tufvan i Växjö.

21. Mötets avslutande

Matilda Sjödahl förklarar mötet avslutat

Vid protokollet, som är uppsatt
...............................................................
Emma Nilsson
sekreterare
...............................................................
Oskar Paulin
justerare
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ordförande
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Bilaga 1
Dag

Aktivitet

Juli
5

Möte på Länsstyrelsen i Växjö om AND-gruppen
(Alkohol-, Narkotika- och Doping) och ”Stökfritt”
Möte med Peter Knutsson kring vår skrivelse om
mentorskap
Rektors beslutsmöte, ett diskrimineringsfall av en
student och två anställningsfrågor

6
8

Person
EE
KP, MS
EE

18

Intervju med TV4 angående bostadsbristen

DP

20

Intervju Barometern. Om Kårordförande

MS

22

Sommaröppet LNU Växjö

MS, KP, RE, NC, DP

22

Intervju Sveriges Radio, Nya studenter i Växjö och
bostad.

MS, DP, KP

23

Sommaröppet LNU Kalmar

MS

26
27

Rektors beslutsmöte, handlade om ett
diskrimineringsfall av en student
Möte och Intervju, HEJKalmar. Tillfälliga boenden
och intervju om kåren.

EE, MS
MS

Augusti
3

Intervju Östran. Om kåren

MS

4

Besök i Malmö och Malmö studentkår

EE, KP, MS, DP, CE

8
9
9

10-11
11
15

Just. Sign.

Workshop kring konkretiseringen av
verksamhetsplanen
Möte i Växjö med samordnarna för studenter med
funktionsnedsättning på LNU
Studentbostadsmöte i Växjö med representanter från
Antagningen, IR och hyresvärdarna som har
studentbostäder i Växjötrakten
KLÖS-träff i Örebro med Örebro studentkår samt
Karlstad Studentkår, vidiskuterade det fortsatta
samarbetet samt SFS etc.
Möte med ordförande i Lärarnas Riksförbunds
Studenter om studeranderepresentanter
Kårstyrelsemöte

E.N

Kårstyrelsen
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EE, JJ, RE

KP, DP
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Kårstyrelsen
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MS – Matilda Sjödahl

RE – Rebecca Engdahl

DP – Dennis Persson

NC – Niklas Carlsson (informatör)

KP – Kristina Pandurovic

EE – Erica Engdahl

CE – Cecilia Ermin (studentombud)

JJ – Jenny Johansson (kanslist)

Med ovan yrkar jag på:
-Att lägga meddelandelistan till handlingarna

Kalmar dag som ovan
Matilda Sjödahl
Ordförande Linnéstudenterna
Linnéstudenterna
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2011-08-15

Bilaga 2

Presidiebeslut
Växjö 2011-07-26
Presidiet har idag beslutat att:
•

Fyllnadsvälja Pierre Nilsson till studeranderepresentant i Lokalisering Kalmar –
Aktivitet 4: Utredning lokalutformning vid Linnéuniversitetet.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
•

Att kårstyrelsen godkänner samtliga presidiebeslut

Växjö 2011-08-15

Dennis Persson
Presidial med ansvar för utbildningsbevakning Växjö
Linnéstudenterna

Just. Sign.
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2011-08-15
Bilaga 3
Handläggare: Kårstyrelsen

Datum: 2011-08-08

Ort: Växjö

Konkretisering av verksamhetsplan 2011/2012
Medlemsrekrytering
Övergripande mål 1:

Förnyad organisation kring medlemsrekryteringen och synligheten hos studenterna
Mål 1.1:
• Utreda vilka som blir medlemmar samt orsak till att studenter avstår ett medlemskap
Vägen dit:
• Utföra varierande undersökningar ute bland studenterna
• Åsiktslåda vid Linnéstudenternas receptioner samt ute på Linnéuniversitetets lokaler

Mål 1.2:
• Bedriva ett aktivt medlemsrekryteringsarbete utifrån utarbetade strategier
Vägen dit:
• Stå ute bland studenterna minst en dag i veckan.
• Bjuda in oss till Linnéuniversitetets samt studentföreningarnas aktiviteter.
• Stark marknadsföring av loggan i alla aktiviteter.
• Skapa debatt bland studenter genom uppsättning av affischer med rättigheter och
frågeställningar.
• Återkoppling till studenterna av kårstyrelsens aktiviteter.

Studentrepresentation
Övergripande mål 2:
Att upprätthålla en stark och omfattande studentrepresentation i Linnéuniversitetets beredande
och beslutande organ.
Mål 2.1:
• Utveckla verktyg för att säkerställa en kvantitativ samt kvalitativ studentrepresentation i
Linnéuniversitetets beredande och beslutande organ.
Vägen dit:
Just. Sign.
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•
•
•
•
•

Involvera student-/ utbildningsföreningarna mer i rekryteringen.
Vara med på fler av föreningarnas medlemsmöten för att marknadsföra
studentrepresentation.
Införa ett policydokument för studentrepresentation.
Införa rutin att återkoppla mer till sittande studeranderepresentanter
Regelbundna avstämningar med studeranderepresentanter

Studentföreningar
Övergripande mål 3:
Att utveckla och förbättra samarbetet mellan Linnéstudenterna och Linnéuniversitetets
studentföreningar.
Mål 3.1:
• Agera utbildande som rådgivande för studentföreningarna
Vägen dit:
• Hålla ordförandetorg
• Erbjuda samt arrangera styrelseutbildningar och kassörsutbildningar
• Föreläsningar om studieteknik

Mål 3.2:
• Utveckla en tydlig struktur för samarbetet mellan Linnéstudenterna och
studenföreningarna.
Vägen dit:
• Inleda dialog med studentföreningarna hur ett strukturerat samarbete skulle se ut mellan
Linnéstudenterna och Linnéuniversitetets studentföreningar.

Intern organisation

Övergripande mål 4:
Se över Linnéstudenternas interna organisation samt samarbetet mellan kårstyrelse och
tjänstemannastaben.
Mål 4.1:
• Utveckla en gemensam viljeinriktning där samtliga i organisationen känner samhörighet
och gemensamt arbetar för samma uppsatta mål
Vägen dit:

Just. Sign.
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•
•
•

Öppen kommunikation mellan kårstyrelse och tjänstemannastaben.
Team-buildingaktiviteter.
Assistera varandra vid behov.

Mål 4.2:
• Skapa en tydlig arbetsfördelning i hela organisationen
Vägen dit:
• Inleda en dialog med den administrativa chefen om en utveckling om den interna
arbetsfördelningen
Mål 4.3:
• Arbeta med och efterfölja Linnéstudenternas värdegrund och vision.
Vägen dit:
• Marknadsföra våra värdegrund till studenter.
• Undersökning bland studenterna om vi uppfyller våra värdegrunder.

Med ovanstående yrkar jag på:
- Att kårstyrelsen godkänner Linnéstudenternas konkretisering av verksamhetsplanen 2011/2012.

Växjö, dag som ovan
Dennis Persson
Presidial med ansvar för utbildningsbevakning Växjö
Linnéstudenterna

Just. Sign.

E.N

M.S

O.P

