PRESIDIEUTSKOTTETS
DISKUSSIONSPROTOKOLL
Presidieutskottets
sammanträde
2015-05-19
kl 17:00 - 18:15
Lauritzen, Uppsala studentkår

Närvarande ledamöter
Caisa Lycken
Tobias Fredriksson
Andreas Engstedt
Nils Lundin

Sekreterare:
Paul Bengtsson
§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades 17:00.

§2 Val av mötesordförande
a) Val av mötesordförande

Presidieutskottet beslutar
att till ordförande välja Andreas Engstedt.

c) Val av justerare

Presidieutskottet beslutar
att till justerare välja Tobias Fredriksson.

d) Godkännande av dagordning

Presidieutskottet beslutar
att lägga verksamhetsplanen sist
att godkänna dagordningen med gjorda ändringar.

e) Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar förelåg.

f) Förrätande av närvarolista

Närvarolista förrättades.

g) Föregående mötesprotokoll

Presidieutskottet beslutar
att bordlägga föregående protokoll.

§3 Meddelanderunda

Samsek: Har valt Nils Lundin till ordförande för nästa verksamhetsår och
jobbar på redovisning och verksamhetsberättelse.
Lära: Har årsmöte den 20:e och arbetar med att utöka antalet platser. Har
tillsatt en ny studiebevakare.
Caisa: Har haft studentsamverkanmöte. Diskuterade program för hållbar
utveckling. Presidiet jobbar på en debattartikel om att konsistoriet har förhalat
program för hållbar utveckling. Det har förts en diskussion om säkerheten på
campus med hänseende till passerkort eftersom det har förekommit stölder på
centrala campus. Det har förts en diskussion om tentamensdatorer för alla
studenter för att digitalisera tentor. Har lyft frågan om alternativt urval (en
tredjedel som bygger på arbetsintervju m.m) som ska arbetas vidare med.
VFU-samordning: Kåren lyfte att det behövs en central samordning för VFU,
universitetet inte så mottagligt. KK har valt studentrepresentanter till
museirådet och musikrådet vilket ska ändras. Följde upp vice-rektorsvalet, det
ska tas till planeringsavdelningen.

Justeras: AE..... PB..... TF....
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§4 Förslag till punkter att ta
upp med rektor

Caisa: Jävsituationer för studentrepresentanter har diskuterats och ska följas
upp. Studentrepresentanter har tidigare skickats ut från organ för att de talat
om frågor som berör studenter och presidiet söker exempel på detta.
Årets studentstad: Ska uppmärksammas under hösten.
SFSFUM: US ska arvodera en projektansvarig som även kommer jobba med
påverkansarbete.

§5 Verksamhetsplan
2015/2016 och
överlämningsdokument

Diskussioner om nästkommande verksamhetsår har börjat föras.

§6 Kårreceptionens
utformning

Kårhusets reception ska byggas om för att bli mer välkomnande och öppet för
studenter. Exempel på saker som ska tillföras: studieplatser, mikrovågsugn,
bättre platser för informationsmaterial. Ett representationsrum planeras med
plats för mingel och mindre event.

§7 Sektionernas
mobiltelefoner

Kåren har ett avtal med Mecenat som säger att de står för alla löpande
telefonkostnader, dock inte själva telefonen. Sektionerna får möjlighet att nyttja
detta.

Punkter som kommer att tas upp under nästa verksamhetsår:
Kaffeuppropet
Sektionsöverskridande projekt om stress och stresshantering
Förbättra internkommunikationen mellan kansli – sektion – sektionsförening.
Inventering av studieplatser, pentryn osv på campus.

Samsek: Har inga mobiler och ser inget behov.
Lära: Har inga mobiler och ser inget behov.
§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§9 Utvärdering av mötet

Mötet utvärderades.

§10 Mötets avslutande

Mötet avslutades 18:15.

___________________________
Mötesordförande
Andreas Engstedt

___________________________
Mötessekreterare
Paul Bengtsson

___________________________
Justerare
Tobias Fredriksson
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