PRESIDIEUTSKOTTETS
DISKUSSIONSPROTOKOLL
Presidieutskottets
sammanträde
2015-05-05
kl 17:00 - 18:15
Lauritzen, Uppsala studentkår
Sekreterare:
Paul Bengtsson
§1 Mötets öppnande

Närvarande ledamöter
Josefin Kärf
Andreas Engstedt
Ulrik Pershagen
Amanda Lindestreng
Caisa Lycken
Anna-Karin Alin
Mötet öppnades 17:00.

§2 Val av mötesordförande
a) Val av mötesordförande

Presidieutskottet beslutar
att till ordförande välja Andreas Engstedt.

b) Val av mötessekreterare

Presidieutskottet beslutar
att till mötessekreterare välja Caisa Lycken.

c) Val av justerare

Presidieutskottet beslutar
att till justerare välja Amanda Lindestreng.

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

Ekonomiska sektionen – har rekryterat ordförande och
stubbe, ska väljas formell imorgon. Två möten kvar för
verksamhetsåret, ska ha en avslutning. Ska fixa
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till sista
mötet.
Juridiska sektionen: imorgon är det intervjuer med
kandidater till studiebevakare, tyvärr inte så många
ansökningar men kompetenta. Ska fatta beslut i
studierådet.
Sektion LÄRA: är på sluttampen, rörigt med kandidater
till studiebevakare. Finns backup-planer för hur de ska
lösa det. Försöker få in ansökningar till uppdrag och ska
ha avslutning och överlämning.

Forts. på nästa sida…

Samhällsvetenskapliga sektionen – som eko.sek,
rekryterat, ska välja Nils Lundin till ordförande, väljer ny
studiebevakare 13 maj. Ska fixa verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse.
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US presidium: förbereder nästa fullmäktigesammanträde
och valmötet för kårgemensamma representanter. U4nätverkets studentnätverk ska träffas i Uppsala. Det
slutgiltiga förslaget till reglemente för kårföreningar ska
mailas ut.

§4 Förslag till punkter att ta
upp med rektor
§5 Terminsstart

Tekniskt – Göra det enklare att bli medlemmar. Swish eller
möjlighet att smsa in.
Förmåner – att medlemmar får 10% rabatt på
Studentbokhandeln, Alumnsalongen.
Gå runt på föreläsningar, berätta om verksamheten och att
man kan gå med. Stå i pausen och svarar på frågor, bjuder på
kaffe och att man kan gå med på plats.
Mindre nationsbesök på reccemottagningen, mer fokus på
inskrivningen.
SUS – kårfrukost, recceveckorna frukost alla dagar (kolla om
de ska få faktura). Undersöka möjligheten att hitta sponsorer.
Viktigt att vi ger en enad bild av vad kåren gör. Göra det
konkret så folk kan förstå, få ansikte på aktiva personer,
Se till att folk kan engagera sig. Skillnaden mellan att bara vara
medlem.
Miniflyers att dela ut till folk.
Vi fixar insparksutbildningar om hur man värvar. Vad kan man
säga, vilka frågor är vanliga, fadderkickoff, föreläsning om
kåren, alla faddrar ska säga att man ska gå med i kåren.
Profilmaterial att dela ut.

§6 Verksamhetsplan
2015/2016

Kårföreningar – implementering av konceptet och stöd i form
av utbildning till föreningar.
Restaurangfrågan – hur kan vi ta det vidare i hösten.
Kursvärderingsfrågan.
7 krav – jobba mer
Psykisk ohälsa – studenthälsan och vad det är för resurs, ta
fram hjälpmaterial både för utdelning och digitalt. Stödkortet
2. Stödet som studenthälsan kan erbjuda, hur man förebygger
snarare än att få hjälp. Studievanor, hur planerar man sina
studier osv.
Panelsamtal med studenthälsan, Språkverkstaden, och
workshop efteråt som sektionerna håller i.
Studieteknik och stöd för det.
Alumnföreläsningen där de berättar om sin studietid och att
den inte var perfekt.

§7 Kårreceptionens
utformning

Presidieutskottet diskuterade vad receptionen ska användas till och hur
ombyggnationen ska utformas.

§8 Övriga frågor

Till nästa möte – vilka resurser kan Studenthälsan erbjuda?
Kårreceptionens utformning ska tas upp igen.
Verksamhetsplan för PRUT – brainstorm på mötet och drive
Boka bord på Snerikes den 2 juni.

§9 Utvärdering av mötet

Mötet utvärderades.

§10 Mötets avslutande

Mötet avslutades 18:34.
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___________________________
Mötesordförande
Andreas Engstedt

___________________________
Mötessekreterare
Caisa Lycken

___________________________
Justerare
Amanda Lindestreng

Sida 3! av 3!

Justeras: AE..... CL..... AL....

