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Sekreterare:
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§1 Mötets öppnande

Närvarande ledamöter
Miranda Cox
Nils Lundin
Josefin Kärf
Tobias Fredriksson
Ulrik Pershagen
Andreas Engstedt
Anna-Maria Takka från §3
Anna-Karin Alin
Mötet öppnades 17:05.

§2 Val av mötesordförande
a) Val av mötesordförande

Presidieutskottet beslutar
att till ordförande välja Miranda Cox.

b) Val av justerare

Presidieutskottet beslutar
att till justerare välja Andreas Engstedt.

Förätande av närvarolista
c) Godkännande av dagordning

Presidieutskottet beslutar
att stryka Föreläsningsserien.
att godkänna dagordningen med gjorda ändringar.

d) Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar förelåg.

e) Förrätande av närvarolista

Närvarolista förrättades.

f) Föregående mötesprotokoll

Presidieutskottet beslutar
att lägga bilaga A till handlingarna.

§3 Sektion LÄRA om sin
facebookgrupp

Josefin Kärf berättade om hur sektion Läras facebookgrupp blivit så spridd. I
början av terminen skrev Josefin ett välkomstbrev med hänvisnings till
facebookgruppen och information om terminstart, avspark och generella
studenttips. Ett par hundra går med i gruppen i starten av terminen. Lyfter
gruppen särskilt på introduktionsdagarna. Gruppen är enbart för information,
alla andra inlägg är förbjudna. Nästan all aktivitet på sociala medier har samlats
och koncentrerats till facebookgruppen för att underlätta för medlemmarna.
Försäljning har gått till en annan grupp.
Kåren saknar centralt utskick, men i det nya avtalet med Mecenat ingår
informationsspridning med deras utskick.
Lära påminner varje år om vikten av att gå med i kåren.
Alla faddrar påminner om att gå med i kåren.
Diskussion: om alkohol och kåraktiviteter. Miranda påminner om
alkoholpolicyn. LÄRA har aldrig haft aktiviteter som handlar om alkohol men
nationsrelaterade aktiviteter. Jursek har totalt alkoholförbud om dagarna.
Frågan ska tas upp på ett senare möte.
Diskussion: Eventuellt samarbete med KK och Studenthälsan om alkohol och
kåraktiviteter. Karolina undersöker hur ett sånt samarbete skulle kunna se ut.

Justeras: MC..... PB..... AE....
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§4 Uppföljning
studentsamverkan

Miranda Cox föredrog punkten och presidieutskottet fick chansen att ställa
frågor.
- Ansökan om Årets studentstad: Alla kåren har varit i kontakt med är med på
att göra ansökan. Som motivering kommer satsning på studentbostäder lyftas.
Prisutdelning på SFS och chans att anordna SFS-FUM om vi får priset.
- Anvisningar för vicerektorsval: Problemet lyftes för rektor. Rektor tyckte det
var anmärkningsvärt och anvisningarna ska revideras för att det inte ska hända
igen.
- Upphandlingsprocessen av restauranger på campus: Diskussionen började
med att kaféerna på campus ofta är illa anpassade till studenters villkor och
tider. Avtalen ska ses igenom för att se hur lång tid de sträcker sig och om
kåren kan ställa några krav. Frågan ska tas upp igen på ett senare möte.
- Internationellt studentmöte i Uppsala till våren i U4-nätverket: Universitetet
är positiva till att hålla i en träff för representanter för universiteten och stå för
kostnader. En arbetsgrupp ska tillsättas. Frågan kommer att lyftas på ett senare
möte.
- Universitets plan för de extra medel som tilldelats för studentinflytande: Det
är oklart hur pengarna ska användas. Kåren arbetar på att de ska komma
studenterna till del.

§5 Kårföreningar

Förslag till reglemente för kårföreningar. Alla sektioner fick ge sina synpunkter.
Det nya utkastet ska presenteras för FUM 16 mars och antas 4 maj.
Sektion LÄRA meddelade:
att det föreslagna reglementet inte påverkar dem mycket eftersom de inte har
några underföreningar.
Juridiska sektionen meddelade:
att de inte ser ett behov av det föreslagna reglementet. De vet inte vilka av
deras föreningar som kan vilja ansluta sig. Diskussion: relationen mellan
juridiska föreningen och juridiska studierådet. Juridiska studierådet och
Juridiska föreningen har helt skilda ekonomier. Risk för att vissa föreningar
faller bort p.g.a 50%-kravet.
Ekonomiska och samhällsvetenskapliga sektionerna meddelade:
att flera medlemmar anser att beredningen av reglementet gått oklart till. De
vill ha en bättre förankring och mer information om reglementet innan det
beslutas om i FUM.
att förmånerna inte vägs upp av kraven. Ekonomiska föreningen tycker inte att
de får tillräckligt mycket representation. Relationen mellan sektionerna och
fullmäktige måste tydliggöras. Vissa föreningar riskerar förlora platser i
sektionsrådet eller falla bort helt p.g.a 50%-kravet. Möjlig lösning:
övergångsperiod då 50%-kravet och andra krav inte gäller.
Humanistiska sektionen meddelade:
att de inte ser några problem med förslaget.
Diskussion:
En övergångsperiod efter det att reglementet antagits då flera av kraven inte
kontrolleras är en möjlig lösning. 50%-kravet kommer antagligen att
kontrolleras med stickprov. Representation i kårfullmäktige för föreningar
diskuterades. Miranda ansåg att det var problematiskt eftersom flera sektioner
inte har fungerande stadgar, samt att frågan inte är kopplat till
föreningsreglementet. Ulrik ansåg att kårföreningar bör ha representation i
kårfullmäktige eftersom många av dem har fler medlemmar än
studentpartierna har röster.
Bättre förankring bland föreningarna som skulle beröras efterfrågas. Caisa och
Miranda ska anordna ett stormöte för föreningarna för att bättre presentera
förslaget.
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§6 Meddelanderunda och PM
från presidiet

Punkten bordläggs.

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§8 Utvärdering av mötet

Punkten bordläggs.

§9 Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:30.

___________________________
Mötesordförande
Miranda Cox

___________________________
Mötessekreterare
Paul Bengtsson

___________________________
Justerare
Andreas Engstedt
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