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Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-09-29
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ida Lewenhaupt öppnar mötet 17.06
§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar
Närvarande: 9 st
Ida Lewenhaupt
Molly Jerlström
Karl Agell
Linnéa Fernström
Vera Stocks
Lucas Almenäs Svärd
Carl Åkerström
Carl Hartman
Sara Carlstein (avviker vid punkt 9g, kl. 17.28)
Adjungerande: 1 st
Isak Björk
Ej närvarande: 5 st
Sebastian Axelsson
John Nisser
Camilla Sjölén
Carl Hallström
Cornelia Lind
§3 Val av ordförande och sekreterare (endast om ordinarie ej är närvarande)
§4 Val av justerare
Beslut

att utse Karl Agell till justerare.

§5 Anmälan av ämne för övriga frågor
Karl Agell lyfte en förfrågan från Peter Wedborn vid FUS att bli inbjuden till Årsstämman.
Frågan togs upp ifall Kårstyrelsen behöver besluta om inbjudan. Det konstaterades att han
får närvara men beviljas inte rösträtt. Oskar M. Wiik från SSCO, som tillfrågats om att leda
Årsstämman behöver även formelt bjudas in. Inbjudan till årsmöte läggs till som extra punkt
på dagordningen.
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§6 Godkännande av dagordning
Beslut
att fastställa dagordningen enligt förslag.
§7 Föregående mötesprotokoll (bifogat)
Beslut
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
§8 Rapport från sektionerna:
[Sektionsföreträdare är föredragande]
§8a. Civila sektionen
Förfrågan angående undantag från kursplan, flertal ärenden har lyfts från
Ledningsvetenskap. Sektionen ska ha årsmöte i nära tid som Kårens årsstämma.
§8b. Doktorandsektionen
Representant frånvarande och har inget att rapportera.
§8c. HMU sektionen
Representant frånvarande och har inget att rapportera.
§8d. GMU (OP) sektionen
Isak Björk rapporterade att Cornelias efterträdare väljs ikväll, följaktligen är hon
frånvarande. Schema till vissa kurser har kommit ut sent, vilket varit problematiskt eftersom
vissa saker sker på plats och vissa på distans. Svårt att samordna kadetternas utbildning som
ibland genomförs i samband med anställda inom Försvarsmakten. Lärare på olika skolor
tolkar kursbeskrivning olika, samt vilka moment som är obligatoriska eller inte – orsakar
problem. Ordförande i Kåren ska lyfta detta till Skolledningen.
§9 Rapport från ledamöter och övriga:
§9a. Ordförande
Lyftes i Coronagruppen att det varit en incident då en grupp studenter blivit tillsagda av
vakten men ignorerat tillsägelsen. Detta kommer ledningen lyfta i nästa mejlutskick.
Ordförande kommer delta i Zoom seminarium med Rektor för info om strategi och corona
etc.
Tältet utanför skolan kommer utrustas med värmare samt mikrovågsugnar för att möjliggöra
att sitta där även när det blir kallare.
Påminner om att uppmana folk att anmäla sig till årsstämman.
§9b. Vice ordförande
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Ett förslag på idéprogram och ett förslag till proposition har skickats ut. Det är inget
fulländat idéprogram, men är en start för en process för kontinuitet i Studentkåren.
§9c. Andra vice ordförande
Inget att rapportera.
§9d. Sekreterare
Har fått godkänt att återuppta “Samtal med” tillsammans med Folk och Försvar. Nästa
samtal planeras för 22 oktober, och kommer äga rum i FHS lokaler. Restriktioner kommer
medföra att endast ett litet antal studenter kan närvara.
§9e. Ekonomiansvarig
Budget läggs fram för beslut efter revidering efter föregående möte. Budgeten läggs fram till
årsstämman.
Förslag

att lägga fram budgeten på årsstämman.

Beslut

att lägga fram budgeten på årsstämman.

Ekonomiansvarig har även skickat in proposition att höja medlemsavgiften från 50kr till
100kr. Just nu är kostnaden för medlemssystemet högre än intäkterna. 100kr anses
fortfarande som en relativt låg summa. En proposition har skickats angående arvodering för
kåren. För detaljer, se proposition. Har lagt summan på en sådan nivå att man slipper
arbetsgivardeklaration och uppgiftslämnande gentemot skatteverket. Till sist har ekonomisk
berättelse tagits fram för att lägga fram inför årsmötet, sammanställer ekonomisk aktivitet
under verksamhetsåret.
§9f. Studiesociala utskottet
Insparken blev väldigt lyckad trots att den inte kunde genomföras som vanligt. Väldigt
uppskattat att få något typ av sammanhang för nya studenter. Gjorde även “Call room” och
ringde runt till alla som anmält sig till insparken. Även deltagande från OP.
Har påbörjat rekryteringsprocess till nya Studiesociala utskottet för att möjliggöra smidig
överlämning.
§9g. Traditionsutskottet
Sångboken blev väl mottagen. Ska skicka ut mejl och marknadsföra engagemang i utskottet.
Jobbar med att färdigställa medaljer och stadgar för att tydliggöra för efterträdande.
SFS har extrainsatt fullmäktige möte nästa vecka. Lucas deltar och kommer att diskutera
med andra kårer för att lära mer från andra samt utforska möjligheter för samarbete.
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§9h. AMG
FOI, tappat kontakten kring samarbete. Eventuellt kontakt med högkvarteret. Carl Hartman
erbjöd sig att agera kontaktperson och uppmuntrade Karl Agell att kontakta honom.
§9i. Övriga
Medlemsansvarig har inget att rapportera.
§10 Övriga frågor
§10a. Verksamhetsberättelse
Beslut
att anta verksamhetsberättelse och lägga fram den på årsstämman.
§10b. Ekonomisk berättelse
Beslut
att anta ekonomisk berättelse och lägga fram den på årsstämman.
§10c. Arvodering
Beslut
att anta propositionen om arvodering och lägga fram den på årsstämman.
§10d. Medlemsavgift
Beslut
att anta propositionen om medlemsavgift och lägga fram den på årsstämman.
§10e. Idéprogram
Beslut
att anta propositionen om idéprogram och stadgerevision och lägga fram den
på årsstämman.
§10f. Inbjudan till årsstämman
Beslut
att bjuda in Oskar M Wiik samt Peter Wedborn till årsstämman.
§11 Aktuellt kalendarium
Studentmöte mellan ordförande och rektor
Årsstämma
Samtal med

7 oktober
15 oktober
22 oktober

§12 Nästkommande möte
Inget ytterligare styrelsemöte under verksamhetsåret.
§13 Mötets avslutande
Ordförande Ida Lewenhaupt avslutar mötet 17.33
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…………………………
Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Molly Jerlström, Sekreterare
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Karl Agell, Justerare
Försvarshögskolans Studentkår
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