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UDENTKÅ
ÅREN
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TUDENTE
ERNAS
STYRELSE
ESAMMAN
NTRÄDE
2012-01-09
Protokollförare

Marcus Öd
dlund

o
Närvaro

Mathilda Sjö
ödahl, Dennnis Persson, Oskar Pauliin,
Erica Engdaahl, Kristinaa Pandurovicc och Marcuus
Ödlund.

Anmäld frånvaro

Robin Wiman, Emma N
Nilsson, Erik Dalarud, Sara
S
Hallengren

§ ·ÄREN
NDE

ÅTGÄRD
Å

1.

Mötets öppnan
nde

Matilda Sjöd
dahl förklaraar mötet öpp
pnat

2.

Justtering av rö
östlängd

Röstlängden
n justerades till 6 person
ner

3.

Val av mötesorrdförande

Matilda Sjöd
dahl valdes ttill ordföran
nde

4.

God
dkännandee av föredragningslistaan

Mötet godk
kände föredrragningslistaan

5.

Val av sekreterrare

Marcus Ödllund valdes ttill sekreteraare

6.

Val av justerare

Oskar Paulin valdes till justerare tilllika rösträkn
nare

7.

Adjungeringarr

Inga adjunggeringar föreelog.

8.

Med
ddelandelissta

Meddelandeelistan behanndlades genom att presiidiet
presenterade vad de gjoort sedan förregående mö
öte.
Mötet gick sedan
s
till beeslut.
Beslut: Styreelsen beslutaade att läggaa meddelanddelistan
till handlinggarna.

9.Kaanslirapportt

Erica Engdaahl presenteerade kanslirrapporten. Mötet
M
gick sedan till
t beslut.
Beslut: Styreelsen beslutaade att läggaa kanslirapporten
till handlinggarna.

10. Besslut: Presidiiebeslut

Kristina Pan
ndurovic förredrog ärend
det. Mötet gick
g
sedan till beeslut.
Beslut: Mötet beslutadee att fastställla presidiebeesluten.
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Dennis Perssson föredroog ärendet.

11. Besslut: Val av studerandeerepresentaanter

Mathilda Sjö
ödahl kom m
med förslageet att Daniell
Svedbjörk ska vara studderanderepreesentant förr nuv
men mötet avvaktar.
Beslut: Ingaa beslut föreelog
Mathilda Sjö
ödahl föredrrog ärendet.

12. Besslut: Äskan KARMA

KARMA haar inkommitt med en äskkan om 250000kr.
Mathilda Sjö
ödahl, Ericaa Engdahl, Dennis
D
Perssson
och Kristinaa Panduroviic har uttalatt sig i frågan
n.
Mathilda Sjö
ödahl föreslå
lår en motprrestation av
KARMA att de arbetar för att få Växjöstudent
V
ter till
Kalmar.
Mötet disku
uterar att KA
ARMA ska ge
g en specifiicering
och en kostnadskalkyl vvad pengarn
na ska gå till innan
utbetalning av äskningeen kan ske. Mötet
M
gick sedan
till beslut.
Beslut: Styreelsen beslutaade att godkkänna äsknin
ngen
med förbeh
håll att KARM
RMA ska speecificera vad
pengarna sk
ka gå till innaan utbetalniing.
13. Besslut: Äskan NK

Dennis Perssson föredroog ärendet.
NK har inkommit medd en äskan om
m 10000kr. NK
kan tänka siig två alternaativ. Det förrsta alternatiivet där
en summa av
a 10000kr äär bidrag och
h det andra
alternativet där en summ
ma av 5000kkr är bidrag och
5000kr är ettt lån som skka vara återb
betalat senasst den
sista februarri 2012.
Mötet disku
uterar ärendeet och föreslår att LNS ska
bevilja NK ett bidrag påå 7000kr.
Erica Engdaahl yrkar attt LNS ska beevilja NK ettt
bidrag på 70
000kr med een motprestaation att NK
K ska
arbeta för attt Kalmarstuudenter ska komma till Växjö.
V
Mötet gick sedan
s
till beeslut.
Beslut: Styreelsen beslutaade att bevillja Erica Enggdahls
yrkande.
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14. Besslut: Äskan Humanus

Kristina
K
Pan
ndurovic fööredrog ären
ndet. Human
nus har
inkommit med
m en äskann om 1298kr för att
marknadsfö
öra sitt 15-årrs jubileum.
Dennis Persson yrkar aatt LNS ska bifalla äskan
n med
kravet att Humanus
H
reddovisar vad pengarna
p
haar gått
till. Mötet gick sedan tilll beslut.
Beslut: Styrelsen besluttade att bifallla Dennis
Perssons yrk
kande.

15. Besslutsbalans

Kristina Pan
ndurovic förredrog ärend
det.
Dennis Perssson avslutar
ar workshoppen 9/1-12..
Dennis Perssson avslutar
ar policydoku
ument för
äskningar och policydokkument för
studeranderrepresentantter 9/1-12.
Mathilda Sjö
ödahl och K
Kristina Pand
durovic vill ha
h en
planeringsdag inför nässta KS.
Erica Engdaahl och Dennnis Persson
n vill ha en
planeringsdag inför nässta KS.
Marcus Ödllund och Osskar Paulin ska
s genomfö
öra en
ledamotswo
orkshop gällaande projekkt under
vårterminen
n innan nästa
ta KS.
Styrelsen sk
ka ha en grovv vår planeriing innan näästa
KS. Mathild
da Sjödahl ärr ansvarig.
Mötet gick sedan
s
till beeslut.
Beslut: Styreelsen beslutaade att uppd
datera
beslutsbalan
nsen.

16. Övrrigt

Mötet tar in
nte upp någoonting underr punkten övvrigt.

17. Besslut: nästa möte
m

Beslut: Styreelsen beslutaar att nästa KS-möte
K
skka vara
ett distansm
möte måndaggen 6/2-12 klockan
k
17.
Styrelsen beeslutar att woorkshop anggående de puunkter
som ska upp
p för medlem
msmötet 222/2.
Denna work
kshop faststtälls till den 2/2-12
2
i Kaalmar
klockan 13.

18. Mötet avslutatt

Just. Sign..

Mathilda Sjö
ödahl avsluttar mötet.
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Vid protokolllet, som är uppsatt

................................................................
Marcus Ödluund
sekreterare

................................................................
Oskar Paulinn
justerare
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................................................................
Mattilda Sjödahl
ordfförande
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