PRESIDIEUTSKOTTETS
DISKUSSIONSPROTOKOLL
Presidieutskottets
sammanträde
2015-04-07
kl 17:00 - 18:30
Lauritzen, Uppsala studentkår
Sekreterare:
Paul Bengtsson

§1 Mötets öppnande

Närvarande ledamöter
Miranda Cox
Caisa Lycken
Andreas Engstedt
Ulrik Pershagen
Josefin Kärf
Tobias Fredriksson
Anna-Karin Alin
Anton Jansson
Amanda Lindestreng
Nils Lundin
Mötet öppnades 17:00.

§2 Val av mötesordförande
a) Val av mötesordförande

Presidieutskottet beslutar
att till ordförande välja Amanda Lindestreng.

c) Val av justerare

Presidieutskottet beslutar
att till justerare välja Ulrik Pershagen.

d) Godkännande av dagordning

Presidieutskottet beslutar
att godkänna dagordningen.

e) Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar förelåg.

f) Förrätande av närvarolista

Närvarolista förrättades.

g) Föregående mötesprotokoll

Presidieutskottet beslutar
att bordlägga föregående protokoll.

§3 Meddelanderunda

Caisa Lycken och Miranda Cox föredrog Återkoppling gällande frågor till
rektor enligt bilaga. Presidiet meddelade även att de har börjat revidera
åsiktsdokumenten och arbetsfilen går att kommentera på google drive. Arbetet
med att omorganisera ägandet av medlemsregistret Melos fortsätter med
Kuratorskonventet. Ett förslag läggs till nästa kårfullmäktige.
Andreas Engstedt, Ulrik Pershagen och Amanda Lindestreng meddelade att
samsek och ekosek arrangerar ett sektionsmingel med medlemmar och
studentrepresentanter. De har planerat in ett stormöte gällande förslaget om
kårföreningar till nästa vecka och arbetar på organisationsmallen som snart är
klar.
Anton Jansson meddelade att medsek arbetar med rekrytering och har antagit
nya arbetsordningar för deras ämbeten.
Anna-Karin Alin meddelade att jursek ska utlysa studiebevakarposter.
Josefin Kärf meddelade att Lära planerar att utöka sektionsrådet med två
ledamotsplatser för att avlasta studiebevakare. För detta krävs stadgeändringar
och arbetsordningsändringar. Sektionen arbetar även med rekrytering av
studiebevakare, marknadsföring av kårvalet samt Pedagogdagen.
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§4 Förslag till punkter att ta
upp med rektor

Inga nya förslag förelåg.

§5 Valmötet

Caisa Lycken föredrog ärendet. Poster kan sökas på karsamverkan.se.
Diskussion:
Ulrik: Det är viktigt med tydlig informat: vad uppdraget går ut på, hur man
söker det, meriten osv.
Andreas: Poängtera vikten av uppdraget. Lyft exempel på vad
studentrepresentanter/kåren gjort.
Amanda Lindestreng: Presentera representanter och deras arbete på hemsida.
Tobias: Viktigt att inte representanter som inte vill synas inte tvingas. Också
viktigt att folk ges utrymme och möjlighet att engagera sig inte bara som
representanter.
Miranda: Viktigt att sektionerna informerar om valmötet och kommer till
kansliet med vad de behöver.
Josefin: Nå ut till sektionsföreningarna, det är ofta där diskussioner förs och
engagemang skapas.
Mötet konstaterade att många som blir engagerade blir det genom personlig
kontakt med någon som redan är engagerad och att det därför är ett effektivt
sätt att skapa engagemang. Tydligt informationsmaterial är ett viktigt
komplement till den personliga kontakten.

§6 Planerade ombyggnationer

Caisa Lycken föredrog ärendet enligt bilaga. Aulan kommer att renoveras
november 2015 – februari 2016 för att kunna finnas tillgänglig så långt som
möjligt för examen, promoveringar osv.
Tillgängligheten på Carolina Rediviva kommer att förbättras och planlösningen
kommer att förändras något. Fler studieplatser, café med plats för matlådor,
osv. Öppenhet och lättillgänglighet kommer att stå i fokus.

§7 Diskussion om
biblioteksfrågor

Caisa Lycken föredrog ärendet. För revideringen av åsiktsprogrammen vill
presidiet veta vilka biblioteksfrågor som är viktiga för studenter just nu.
Andreas: Bibliotekarieundervisning har startats på eko och fått positivt
genomslag. Fler studieplatser i biblioteken behövs. Fler studentprepresentanter
i styrningen av biblioteken. Använda bibliotekens resurser mer, inte bara som
studieplatser.
Caisa: Nattöppna bibliotek passar flexibla studiesituationer.

§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

§9 Utvärdering av mötet

Mötet utvärderades.

§10 Mötets avslutande

Mötet avslutades 18:30.

___________________________
Mötesordförande
Amanda Lindestreng

___________________________
Mötessekreterare
Paul Bengtsson

___________________________
Justerare
Ulrik Pershagen
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