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  Punkt  Kommentar 

1.  Öppnande av möte  Angelica Forsell öppnar mötet 17.05.  

2.  Fastställande av dagordning    

3.  Val av sekreterare  Till sekreterare väljs Kajsa Larsson.  

4.  Val av justerare  Till justerare väljs Klara Asklund och Elsa 
Ågren.  

5.  Adjungeringar   

6.  Föregående mötesprotokoll  Inga konstigheter. Uppdatering kring 
motionerna om att byta namn på utskott 
behövs.  
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7.  Meddelande från ordförande  - Lundagård har kontaktat styrelsen om att 
skriva en artikel om problematik kring 
VFU-terminen kopplat till 
funktionsvariationer, som styrelsen har 
belyst. Studierektorerna har uttryckt sig 
positivt till det och styrelsen ser det som 
en bra möjlighet att uppmärksamma 
ämnet.  
- Uppdateringen av stadgan innebär att 
mailadresser, hemsidan, stadgan och 
signaturer ska ändras.  
- Uppdatering om studierektorsmötet 
7/12.  
- Uppdatering om kursföreståndarmötet 
8/12.  
- FUM och kårens förfrågan om någon vill 
sitta med. Kajsa ska kolla med 
nästkommande styrelse om någon är 
intresserad.  

8.   Meddelande från vice ordförande   - Överlämning, Dags att göra testamenten 
och påminnelse att ändra lösenord.  

9.  Meddelande från kassör  -  

10.  Meddelande från utbildningsutskottet  - Studieråd vecka 49, hade gått bra. 
Gruppen pratade om att det finns ett 
önskemål av större krav på utbildningen 
om hur examinering av tex seminarium 
går till. Även att programmet kan vara mer 
praktiskt än vad det är.  
- Lärarna känner att de saknar kontakt 
med eleverna då många har sina kameror 
av. Önskar att eleverna har kameror på.  

11.  Meddelanden från idrottsutskottet   - Planerar att sätta igång mer grejer inför 
nästa termin.  

12.  Meddelande från eventutskottet  - Examensceremoni. Maja har kontaktat 
lustspel, de ska kolla med sin styrelse hur 
de ska göra då de har restriktioner som 
begränsar spelandet, men de vill gärna 
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Kajsa Larsson   
___________________________ __________Angelica Forsell_______ 
Sekreterare Ordförande 
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vara med.  
- Examensmingel. Bollar idéer om hur vi 
kan ge den examinerande klassen ett roligt 
mingel trots corona. Ex en liten flaska 
bubbel, sugrör? Brunchkit?  
- Musikhjälpen. Digital bössa. 5 tävlingar 
på en vecka, t.ex. bästa julrim, bästa 
julkort, konstigaste jultraditionen, bästa 
julminne, bästa julbaket, bästa julsång. 
QR-kod för att donera pengar till 
musikhjälpen.  

13.  Meddelande från novischeriet   -  

14.  Meddelande från PR-utskottet   - Uppdatering från AU-mötet. Sades att 
det känns som att studenter följer 
restriktionerna.  
- Pratat med ledningen om möjlighet till 
ersättning för studentrepresentanter.  

15.  Meddelande från Helsingborgutskottet  -  

16  Meddelande från jämlikhetsutskottet  - JML har vidarebefordrat studentärendet 
till ledningen, ledningen lovar en 
uppdatering snarast.  

17  Meddelande från valberedningen  - Skriva till i sin överlämning att jobba mer 
med studentrep-posterna, att 
marknadsföra dessa.  

18.  Meddelanden från ledamöter  -  

19.  Övriga frågor  -  

20.  Nästa möte  5/1 2021, överlämning!  

21.  Avslutande av möte  Ordförande avslutade mötet (18:42).  
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Elsa Ågren                                                         Klara Asklund 
___________________________ ___________________________ 
Justerare Justerare 
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