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Presidieutskottets
sammanträde
2015-02-22
kl 17:00 - 19:00
Uppsala studentkår
Sekreterare:
Miranda Cox

Närvarande ledamöter
Miranda Cox
Caisa Lycken
Andreas Engstedt
Anna-Karin Alin
Anton Jansson
Leo Pierini
Amanda Sjöstrand Henriksson

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 17:00.

§2 Val av mötesordförande
a) Val av mötesordförande

Presidieutskottet beslutar
att till ordförande välja Caisa Lycken.

b) Val av justerare

Presidieutskottet beslutar
att till justerare välja Andreas Engstedt.

c) Godkännande av dagordning

Presidieutskottet beslutar
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 Information från
informationsansvarig

Tony Karlsson föredrog om kommunikationsgruppen.

§4 Föreläsningsserien

Max Stenberg föredrog om föreläsningsserien Alumnsalongen.

§5 Meddelanderunda

Sam.sek: har haft en diskussion om när föreningar äskar pengar för att köpa in
saker, denna gång en dator. Sam.seks representant i Akademiska senaten lyfte
studentinflytande på det första sammanträdet, och det kommer nu att bli en
fråga som senaten ska diskutera. Det har kommit upp att lärare är missnöjda
med Akademiska hus, ex. pga hyreshöjningar och bokningssystem. Sam.sek har
påbörjat arbetet med att rekrytera studiebevakare och presidial.
Med.sek: Har en ny studiebevakare! Valberedningen har börjat jobba. Med sek
tar även fram uppdragsbeskrivningar för alla posten. Ett fall har kommit in
som handlar om att läkarstudenter har 40 timmar schemalagd tid i veckan, och
självstudier utöver det.
Jur.sek: Anna-Karin blev vald till vice ordförande. Utbildningsutskottet har
diskuterat hur kursråden ska se ut och fungera. Studiebevakarna har varit ute
mycket till klasser och informerat. Jur.sek jobbar även med ”Årets lärare.”
Eko.sek: har haft ett möte sedan senaste PRUT. Ska också utlysa arvoderade
poster snart.
Hum.sek: har sektionsråd på måndag, och ska då besluta om utlysningstexter.
Har synts en del i media den senaste tiden med anledning av byggandet av
humanistiska teatern. Ska även ha ett språkmingel, med anslutande föreläsning.

§6 Uppföljning kårföreningar

Förslaget om kårföreningar diskuterades.
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§7 Resturangavtalen

Presidieutskottet beslutade
att punkten ska tas upp på nästa sammanträde
att ge presidiet i uppdrag att kontakta byggnadsavdelningen och meddela dem
om att vissa av avtalen snart löper ut och att vi vill ha studentrepresentanter
med när nya förhandlas fram.

§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§8 Utvärdering av mötet

Mötet utvärderades.

§9 Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:00.

___________________________
Mötesordförande
Caisa Lycken

___________________________
Mötessekreterare
Miranda Cox

___________________________
Justerare
Andreas Engstedt
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