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Närvarande medlemmar: 
 
Kajsa Larsson 
Klara Asklund 
Angelica Forsell 
Christina Nilsson 
Anton Silverbern 

Julia Bater 
Mikaela Persson 
Clara Ahlin 
Maja Ljunggren 
Aron Selleck (kom 17.20) 

 
Mötesprotokoll 
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  Punkt  Kommentar 

1.  Öppnande av möte  Kajsa Larsson öppnar mötet 17:03 

2.  Fastställande av dagordning   Ja 

3.  Val av sekreterare  Till sekreterare väljs Elsa Ågren 

4.  Val av justerare  Till justerare väljs Angelica och Mikaela  

5.  Adjungeringar   

6.  Föregående mötesprotokoll  Gick igenom det, inga konstigheter. Elsa 
behöver påminna Hjalmar om att skicka 
material för marknadsföring. Angelica har 
skickat mejl angående micros, men inte 
fått svar. Vi har inte fått pengar än från 
SSR, men inte skickat faktura än - 
Christina och Angelica snackar ihop sig 
och fixar det. Ordförande och sekreterare 
är fixat till stormötet.  

7.  Meddelande från ordförande  - Från kursföreståndarmötet:  
Skolans hemsidan uppdateras just nu. Den 
ska tillgänglighetsanpassas och även 
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utbildningen, tex textade föreläsningar. 
pga nya lag. Lärare kan dock välja att inte 
ha inspelade föreläsningar…  
Tydliggörande av rättighetslistan pågår. 
Den är motsägelsefull nu gällande 
omtentor. Kursföreståndarna ska 
återkomma.  
Klagomålshanteringen (vår stora grej). 
Både “skolan” och vi är överens om att 
det behövs tydligare riktlinjer om vem 
man ska vända sig till när. På mötet 
diskuterades att pedagogiska trygga miljöer 
behövs för att vi studenter ska kunna ta 
upp vissa problem som uppkommer 
ibland. När vi i styrelsen mejlar angående 
problem vill vi att “skolan” svarar den 
som mejlat. Behöver “skolan” mejla oss 
utan först blivit kontaktad av oss vill vi att 
de mejlar ordförande och vice som sen 
informerar resten av styrelsen.  
JML-gruppen blir obekväma när de får 
klagomål från oss då det är klagomål på 
deras kollegor. Arne sa att de dock har ett 
sådant kollegialt ansvar.   
Vi behöver också tillgänglighetsanpassa. 
Elsa ser över och skriver det i sin 
överlämning gällande hemsidan och så 
vidare. Kan behöva be om stöd från 
skolan gällande hur de gjort och leta upp 
riktlinjer gällande nya lagen 

- Stormötet 
Alla måste vara med, men bara 8 personer 
får vara på plats på skolan. Vilka ska vara 
där? De som ska presentera är viktigast att 
de är där. Kristina och Therese från kåren. 
Angelica. Klara kollar av med sin ledamot 
Maria.  
Alla behöver logga in i god tid, Elsa gör 
påminnelseposter. Namn och bild behöver 
alla ha pga kontrollera att alla har rösträtt. 
Länk för att logga in på zoom 
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https://lu-se.zoom.us/  
- VFU-möte med Maria och Erika 

Erika W och Maria B höll med om att mer 
information om VFU i kombination med 
funktionsvariationer kan tydliggöras, både 
på info-föreläsningen, i ansökan och på 
hemsidan. Om anpassningar kan göras 
beror dock i slutändan på verksamheten 
där VFU:n ska genomföras samt antal 
studenter med behov av anpassning. Tidig 
dialog med kursföreståndare angående ens 
funktionsvariation är viktigt och sen 
fortsatt dialog även med placeringsbasen 
och verksamheten. En FAQ angående 
VFU:n ska utvecklas i samråd med oss 
studenter. Stöd och anpassningar kan 
endast genomföras så att kursmålen 
fortfarande genomförs och uppnås. 
Frågor gällande placering eller byte av 
plats ska endast hanteras av 
placeringsbasen. Problem med VFU, 
mycket nu pga Corona, hanteras 
individuellt och efter situation. Men arbete 
hemifrån räknas under denna tid som en 
dag på VFU:n. Går oftast även att ta igen 
dagar på lov och liknande.  

8.   Meddelande från vice ordförande   - Motion om namnbyte på utskott 
inskickad 

- Städdagen - göra om till digital AW 
för alla sopor då ej förenligt med 
nya Corona-restriktionerna.  

Elsa gör evenemang på fb. Kahoot med 
vinst. 27:e nov kl.19. Förslag lekar: Cards 
against humanity tex. Droppa förslag till 
Elsa.  

- Möte med studierektorerna 
Klagomål på ett par lärare från student, hur 
har det gått? Andra klagomål? Klara och 
Angelica haft möte med en annan student, 
men som inte ville dra mer i det. Både vi 

https://lu-se.zoom.us/
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och studierektorerna behöver bli bättre på 
uppföljning. Vi gör massa arbete, men 
ingen får veta det och viktigt att de 
studenter vi stödjer får veta vad som sker. 
Överlämningarna måste vara utförliga, så 
att påbörjat arbete kan fortsätta. Ev göra 
lista över ärenden som är på gång.  

- Corona och sektionsrummet 
Stängt. Frågestund på måndagar. Lapp upp 
(angelica), Instapost (Elsa) 

9.  Meddelande från Kassör  - Rollen är lite oklar 
Finns gamla dokument, men som inte 
förklarar allt så tydligt eller på olika sätt. 
Vet inte helt hur ska fixa bokföringen, 
men tror löst det. Kanske övergå till 
Swedbanks egna system, minskar 
mänskliga fel. Kan skriva i överlämningen 
att det ska göras.  

- Vi har pengar, vad göra med dem? 
Välgörenhet? Donera merch-inkomster? 
Musikhjälpen? Annonsera mer på fb. Ge 
fika till de som deltar på stormötet. Aron 
uppdaterar nya generalerna och faddrar. 
Kajsa kollar med Karna. Kajsa kollar med 
hemmakväll till AW:n ifall vi kan göra 
liknande grej där. Elsa gör formulär där en 
skriver i om en kommer och i Lund eller 
Hbg. Kick-out/Kick-off. Till novischeriet 
eller idrott.  

10.  Meddelande från utbildningsutskottet  - Studieråd 3:e december kl.15-17 på 
zoom.  

Behöver någon från termin 3. Kan Aron 
vara med eller fixa någon? Kajsa kollar. 
Annars hoppar Aron in  

11.  Meddelanden från idrottsutskottet   - Inget nytt 

12.  Meddelande från sociala utskottet  - Fixar en musikhjälpen-bössa 
MH är 14-20 dec. Vi kan fixa en digital 
tävling/aktivitet per dag. Alla spånar! 
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- Behöver planera 
examensceremonin, boka lustspel. 

De kan vara både på plats och på zoom. 
Fråga Maria B först. Fungerade bra i 
september.  

13.  Meddelande från Novischeriet   - Inget nytt 

14.  Meddelande från Kreativa utskottet   - Samarbete med försäkringsbolaget 
Hedvig? 

Röstade nej. Erbjudandet inte tillräckligt 
bra samt inte något vi känner just nu att vi 
vill marknadsföra. Elsa mejlar att de gärna 
får höra av sig igen i framtiden 

- Samarbete SE MIG 
Röstade ja, men att de får annonsera själva 
i jobbgruppen och så puffar vi för det i 
våra andra sociala medier.  

- Behöver SSR:s logga, Angelica 
mejlar den 

15.  Meddelande från Helsingborgutskottet   

16  Meddelande från jämlikhetsutskottet   

17  Meddelande från valberedningen  - Nomineringar finns till alla poster 
utom valberedning, Hbg och 
studentrepresentanter. En kan 
motkandidera på torsdag och även 
motkandidera/kandidera på mötet 

- Mikaela skriver på fb i 
utbildningsgruppen, Elsa letar 
gammal video. För att locka 
studentreppar 

- Vi behöver synliggöra reppar mer 

18.  Meddelanden från ledamöter och 
arbetsgrupper 

- Stadgagruppen. Har gått bra! Såg 
bra ut! 

19.  Övriga frågor   

20.  Nästa möte  - Stormöte + 8e december 

21.  Avslutande av möte  Ordförande avslutade mötet (18:57).  
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Elsa Ågren   

___________________________ Kajsa Larsson  
___________________________ 

Sekreterare Ordförande 
 
 
 
Angelica Forsell_________ _________Mikaela Persson_______ 

Justerare Justerare 
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