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§1 Reglemente för
kårföreningar

Presidieutskottet diskuterade Utkast till Reglemente för kårföreningar.
Sektionerna tar med sig utkastet på remiss med målet att reglementet kan antas
på vårterminens andra fullmäktigesammanträde.

§2 Sommarkurser

Presidieutskottet diskuterade hur och utefter vilka kriterier sektionerna kan
undersöka vilka kurser vid Uppsala universitet som bör ges under sommaren.

§3 Kaffeuppror

Presidieutskottet diskuterade kaffepriser på campus. Priserna ansågs vara
oskäliga och därtill skiljer de sig åt mellan olika campus. Olika tillvägagångssätt
för att lösa problemet diskuterades. Informationsmaterial och opinionsbildning
lyftes som ett första steg. Att bjuda på gratis kaffe på campus för att bryta
monopolet lyftes som en senare och potentiellt kontroversiell åtgärd. Vikten av
att tala med en enad studentröst för att få lika kaffepriser och standard på alla
campus betonades. Presidieutskottet enades om tre krav att driva:
- kaffepriser: 10 kr för 20 cl
- öppettider: 9-17 varje dag
- Uppsala studentkår och andra studentföreningar ska få servera kaffe gratis

§4 Policy för utfärdande av
intyg

Presidieutskottet diskuterade implementerandet av Policy för utfärdande av
intyg.

§5 Planering för terminsstart

Studiebevakare kommer att sköta tidigare kårinformatörers uppgifter. Detta
startar 15 januari med ett informationsmöte. Omkring 50% av deras arbetstid
t.o.m mitten av februari kommer att ägnas åt informationsuppgifter. I februari
kommer inskrivningsstationer att finnas ute på campus.

§6 Informationsutbyte inom
presideutskottet

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska sektionerna meddelade att de haft
sektionsmingel med god uppslutning. De har träffat kandidater till val av
vicerektor och presidieutskottet diskuterade valförfarande.
Ekonomiska sektionen meddelar att arbetet med Musikhjälpen gick bra.
Information om Sektionskampen var otydlig.
Humanistiska sektionen har haft problem med att deras möten inte varit
beslutsföra. Bygget av Humanistiska teatern och dess funktion diskuterades.
Kårpresidiet meddelade att de varit på SFS:s medlemsmöte där bl.a
studentbostäder diskuterades. Det finns flera studentrepresentantuppdrag
lediga som sektionerna uppmuntras att sprida information om.
Förhoppningsvis får kåren och sektionerna börja informera på toaletter på
campus i vår. Kårens föreläsningsserie håller på att dra igång, och sektionernas
uppmuntras komma med förslag på föreläsare.

§7 Kommande mötesdatum

Presidieutskottet diskuterade upplägg för kommande möten. Mötesdatum: 12
januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april, 5
maj, 19 maj, 2 juni.

§8 Övriga frågor

