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Närvarande medlemmar: 
Elsa Ågren 
Angelica Forsell 
Mikaela Persson 
Maja Ljunggren 
Clara Ahlin 
Klara Asklund 

Sandy Thao Nguyen 
Christina Nilsson (Lämnade 17.56) 
Elin Schönning  
Anton Silverbern 
Kajsa Larsson (Kom 17.09) 
Julia Bater (Kom 17.24) 

 
Mötesprotokoll 
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  Punkt  Kommentar 

1.  Öppnande av möte  Angelica Forsell öppnar mötet 17.03 

2.  Fastställande av dagordning   Ja 

3.  Val av sekreterare  Till sekreterare väljs Elsa 

4.  Val av justerare  Till justerare väljs Kajsa och Klara 

5.  Adjungeringar  Hjalmar Norell från Linköpings 
universitet angående eventuellt samarbete, 
ca 17.10-17.30 

6.  Föregående mötesprotokoll  SSR, Micros, inget nytt om alumni eller 
klagomålshantering, förslag till nya namn 
på utskott, Hassela Skåne ska tas upp på 
studierektorsmötet, kassörsmejlen - 
Angelica glömt, men ska fixa nu. Elsa 
gjort merch-omröstning. Uppdatering från 
JML-möte. Revidering av stadgar.  

7.  LIU-student  Angående samarbete med deras företag 
Gokind. Handlar om att underlätta för 
användaren att hitta företag som 
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motsvarar de värderingar en har. Blir inte 
en kostnad för studenterna. Vi 
marknadsför med hjälp av det material de 
redan skapat. Blir lite en tävling mot andra 
universitet om hur många som signar upp. 
För varje student som signar upp donerar 
de ett skolpaket till unicef. Är ok enligt 
stadgarna. Hänger ihop med våra tankar 
kring hållbarhet och så vidare. Beslut: Ja 
till samarbete.  

8.  Meddelande från ordförande  - Micros: Vi ska kontakta Staffan 
(prefekten) som kommer ta ett 
beslut. Det handlar om tre micros 
vi kan placera ut. Det kommer vi 
göra när restriktionerna gällande 
Covid-19 lättar. 

- Sektionsrummet: Stängt förutom 
för bokade möten såsom 
fadderintervjuer pga Covid-19 
restriktionerna. Hoppas kunna 
öppna upp som förut igen snart. 

- SSR: Ändrat en del punkter i 
avtalet i samtal med SSR. Ska 
skrivas på nu. Ska få 8000 kr per 
år. 

- Datum kommande styrelsemöten: 
17 nov, stormöte 24 nov, 8 dec 

9.   Meddelande från vice ordförande   - Städdag + aw: 28 november, 
coronaanpassat 

- Påminnelse: Byt lösen och ha det 
inte uppskrivet på driven, ändra 
signaturen på er mejl på den device 
ni använder (dator och/eller mobil 
till exempel) samt lägg till ert namn 
framför er mejladress 

- Ska skriva motion till stormötet om 
namnändringarna vi bestämt på 
utskotten 

- ordförande och sekreterare fixad till 
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stormötet? Angelica mejlar kåren 
igen och kollar om det är löst 

10.  Meddelande från Kassör  - Inget nytt 

11.  Meddelande från utbildningsutskottet  - Elsa rapporterar från AU-mötet 
om situationen kring möjliga 
anpassningar av praktiken på 
termin 5. Eventuellt handlar de 
problem som uppkommit mest 
om kommunikationsmissar, men 
vi vill boka in ett möte med 
studierektor och kursförståndare 
för mer tydliggörande av vilka 
anpassningar som är möjliga 

- Var på kursplanegruppens möte  

12.  Meddelanden från idrottsutskottet   - Sittningen var lyckad! Kändes 
dock sådär när de nya 
Coronarestriktionerna kom veckan 
efter. Utgick dock från rådande 
restriktioner som fanns då.  

13.  Meddelande från sociala utskottet  - Ställer in sittningen 11 dec på 
grund av Covid-19 

- Förslag på andra aktiviteter 
beroende på restriktionernas 
utveckling: julmys, julfototävling, 
“julmarknad” utomhus 

- ev. nått sånt den 11e dec istället 
för sittningen 

- Musikhjälpenbössa 

14.  Meddelande från Novischeriet    

15.  Meddelande från Kreativa utskottet   - Återberättar från AU-möte, bland 
annat gällande kursutvärderingar 
och Coronarestriktionerna. Det är 
viktigt att alla på Sopis håller 
avstånd annars kan byggnaden 
behöva stängas ner eller vakter 
behöva patrullera.  

- Förfrågan om samarbete från 
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försäkringsföretaget Hedvig. Går 
igenom på nästa möte på grund av 
tidsbrist 

- Lägga upp info om hur en skriver 
motion samt vilka datum som 
gäller (12 nov för vårt stormöte, 
19 nov för FUM) 

16.  Meddelande från Helsingborgsutskottet   

17  Meddelande från jämlikhetsutskottet  - JLM-gruppen kommer ta det 
pågående studentärendet till 
ledningen för att inte kollegor ska 
rätta kollegor 

18  Meddelande från valberedningen  - Ingen sökt till styrelsen än. De i 
styrelsen som vill söka igen - gör 
det nu 

- Alla skickar videos till Elsa för 
marknadsföring som också lägger 
upp info i klassgrupperna på 
facebook 

- Mikaela lägger ut i fb-gruppen för 
terminsombud 

- Prata med kompisar, gärna fler 
från Campus också 

  Arbetsmarknadsutskottet   

19.  Meddelanden från ledamöter och 
arbetsgrupper 

- Stadgagruppen: Gjort lite 
kommentarer, tex kap.2. Mest 
förtydliganden vilket gör att den 
inte behöver röstas igenom två 
gånger. Kommer lägga till kapitel 
om studentombudsman +  nya 
namnen på utskotten. Dessa 
motioner måste röstas igenom två 
gånger på stormöte. Skickar 
ändringarna till styrelsen innan 12 
nov.  

20.  Övriga frågor   

21.  Nästa möte  17 november 17-19 på Zoom 
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Elsa Ågren  
___________________________ ___________Angelica Forsell________ 
Sekreterare Ordförande 
 
 
Klara Asklund  Kajsa Larsson 
___________________________ ___________________________ 
Justerare Justerare 
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22.  Avslutande av möte  Ordförande avslutade mötet (18:50).  
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