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PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN
LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE
2011-10-17
Protokollförare

Dennis Persson

Närvaro

Dennis Persson, Matilda Sjödahl, Erica Engdahl, Kristina Pandurovic,
Sara Hallengren, Erik Dalarud, Marcus Öhlund, Robin Wiman

Anmäld frånvaro

Oskar Paulin, Emma Nilsson

Ej anmäld frånvaro
§ ·ÄRENDE

ÅTGÄRD

1. Mötets öppnande

Matilda Sjödahl förklarar mötet öppnat

2. Justering av
röstlängd

Röstlängden justerades till 8 personer

3. Val av
mötesordförande

Matilda Sjödahl valdes till ordförande

4. Godkännande av
föredragningslistan

Kristina yrkade på att lägga till ny punkt 18 ”Information: SFS
kontaktperson”
Med ändringen redigeras senare punkterna därefter, punkt 19, punkt
20 etcetera.
Efter ändringen så godkändes föredragningslistan

5. Val av sekreterare

Dennis Persson valdes till sekreterare

6. Val av justerare

Marcus Öhlund valdes till justerare tillika rösträknare

7. Adjungeringar

Inga adjungeringar förelåg.

8. Meddelandelista

Meddelandelistan behandlades genom att presidiet presenterade vad
man gjort sen föregående möte.
Inga frågor förelåg hos övriga ledamöter
Beslut: Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna
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9.

Kanslirapport

2011-10-17
Matilda Sjödahl rapporterade bland annat att medlemsantalet var nu
5726, vilket är en anslutningsgrad på ungefär 34-35% av det totala
antalet helårstudenter samt 1274 stycken medlemmar från att nå satt
budget.
Rapporteringen innebär även att Matilda Sjödahl föredrog om att
augusti månad var en klar förbättring från samma period föregående
verksamhetsår, dock att det hade en stor förklaring i det ekonomiska
stödet från Linnéuniversitetet.
Efter föredragandet, gick kårstyrelsen till beslut.
Beslut: Kårstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

10. Presidiebeslut

Erica Engdahl föredrog de presidiebesluten som tagits sedan förra
kårstyrelsesammanträde.
Inga frågor från övriga ledamöter och kårstyrelsen gick därefter till
beslut
Beslut: Kårstyrelsen beslutade att fastställa presidiebesluten.

11. Beslut: Dela upp
studentföreningar
mellan ledamöter

Matilda Sjödahl föredrog att på grund av att posten som presidial
studiesocial i Kalmar för tillfället är vakant så vore det lämpligt att
styrelsens ledamöter i Kalmar är Linnéstudenternas kontakt med
studentföreningarna i Kalmar.
Vid diskussion med styrelsen, så gjordes följande uppdelning:

Oskar Paulin – CnAs, Idehus, Karolin
Marcus Öhlund – SPIIK, Humanus, ESN
Robin Wiman – LAMBDA, MESKALIN, KalmarESS
Emma Nilsson – KAST, SHICK, Radio Shore

Efter diskussion gick kårstyrelsen till beslut
Beslut: Kårstyrelsen fastställde denna uppdelning bland ledamöter i
Kalmar.
12. Beslut: Val av
studeranderepresentanter

Erica Engdahl yrkade att Matilda Lindström blir entledigad från sitt
uppdrag som studeranderepresentant i Institutionsstyrelsen vid
Kulturvetenskaper.
Beslut: Styrelsen valde att godkänna Matilda Lindströms avsägelse
som studeranderepresentant i Institutionsstyrelsen vid
Kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet.
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13. Beslut:
Erica Engdahl föredrog ärendet att Studenter för Rättvis handel
Studentföreningsstat önskar att få studentföreningsstatus igen då denna förening har legat
us
vilande och missat att lämna in årsprotokoll samt stadgar men som
har på nytt fått en engagerad ny styrelse. Student för Rättvis handel
har inkommit med nytt årsprotokoll och reviderade stadgar.
Därför yrkad Erica Engdahl, att Studenter för Rättvis handel får
studentföreningsstatus på Linnéuniversitetet.
Inga frågor kring ärendet förelåg och kårstyrelsen gick till beslut
Beslut: Kårstyrelsen godkände Ericas yrkande vilket innebär att
Studenter för Rättvis handel får studentföreningsstatus.
14. Beslut: Deltagande
för Business
International Day

Matilda Sjödahl föredrog ärendet
Diskussion kring hur Linnéstudenterna kan få en motprestation av
arrangörer i och med bekostnad av fika förs av styrelseledamöterna.
Efter diskussion gick kårstyrelsen till beslut
Beslut: Kårstyrelsen godkände bekostnad av fika samt deltagande på
Business International Day

15. Beslut:
Matilda Sjödahl föredrog ärendet att Linnéuniversitetet har skickat ut
Internationaliserings sin internationaliseringspolicy på remiss till olika instanser.
remiss
Linnéstudenterna har tills den 15 november att sammanställa sitt svar
till Linnéuniversitetet.
Erica Engdahl nominerade Dennis Persson till att sammanställa
denna remiss för Linnéstudenternas vägnar.
Efter diskussionen gick kårstyrelsen till beslut
Beslut: Kårstyrelsen beviljade Erica Engdahls yrkande att Dennis
Persson blir ansvarig för att sammanställa Linnéstudenternas remisssvar på Linnéuniversitetets internationaliseringspolicy
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16. Diskussionspunkt:
NGA FHSAB:s
strategiska satsning
till studenter

2011-10-17
Kristina Pandurovic föredrog ärendet att Nämnden för Grund – och
Avancerad nivå vid Fakulteten för Hälsovetenskap, Socialt Arbete
och Beteendevetenskap (NGA FHSAB) har erbjudit sig att avsätta
20 000 kr av sina strategiska medel för att anordna någon form av dag
där temat kretsar studentrepresentation och om denna dag ska bli
möjlig så bör beslutet inom nämnden att avsätta dessa medel sam att
planeringen för denna dag påbörjas så snart som möjligt.
Efter föredragningen, gick diskussion i kårstyrelsen om hur dessa
medel kan användas. Bland förslagen var att en dag anordnas på
vardera ort, Växjö och Kalmar.
Kristina uppmanade ledamöter att inkomma med förslag så Kristina
kan föra dem vidare.
Beslut: Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

17. Information:
Äskningar från
föregående
verksamhetsår

Dennis Persson föredrog om att de äskningar som blev godkända den
6 juni har utbetalats och enligt instruktioner till studentföreningar så
har även den ekonomiska redovisningen inkommit. Granskandet av
dessa redovisningar visar att de äskade pengarna från
studentföreningarna har använts till det syfte de uppgivit vid
ansökningstillfället.
Därför har presidiet godkänt redovisningar och att inga
återbetalningar från studentföreningarna kommer att ske.
Beslut: Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

18. Information: SFS
kontakperson

Kristina Pandurovic föredrog ärendet. SFS, Sveriges förenade
studentkårer, har efterfrågat en kontaktperson hos Linnéstudenterna
där SFS kan skicka information av betydelse för Linnéstudenternas
arbete.
Diskussion skedde, och Matilda Sjödahl avslutade diskussionen med
att säga att ledamöter kan anmäla sig hos henne ifall ett intresse för
detta finns.
Kårstyrelsen gick, efter diskussionen, till beslut.
Beslut: Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingar

19. Beslutsbalans
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20. Övriga frågor

2011-10-17
Marcus Öhlund diskuterade kring hur marknadsföringen av loggan
sker nu när Studentkortet går ut den sista oktober. Matilda Sjödahl
svarade att 1-2 november kommer presidialer och tjänstemän stå ute
bland studenterna att prata om att studentkortet nu går ut och
påminna om förnyelse av medlemskap i Linnéstudenterna.
Kristina Pandurovic informerar om studenttidningen Metro och
Linnéstudenterna har som studentkår möjlighet att ha en liten
tidningsdel, Kristina uppmanade att söka efter studenter som skulle
vara intresserade att bli en redaktion till denna tidningsdel
Matilda Sjödahl föreslog ledamöter , både Växjö och i Kalmar, att
rapportera in eventuella projekt till nästa medlemsmöte. Rapportering
sker förslagsvis till den presidial som ledamoten har kontakt med
inför meddelandelistan.

21. Beslut: Nästa möte

Beslut: Styrelsen beslutade att nästa ordinarie styrelsemöte är den 7
november 2011 klockan 17.00 i Växjö/Kalmar.

22. Mötets avslutande

Matilda Sjödahl förklarar mötet avslutat

Vid protokollet, som är uppsatt
...............................................................
Dennis Persson
sekreterare
...............................................................
Marcus Öhlund
justerare

Just. Sign.

D.P

M.S

M.Ö

...............................................................
Matilda Sjödahl
ordförande

