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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-11-13
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ida Lewenhaupt öppnar mötet 16.03
§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar
Närvarande: 9 st
Ida Lewenhaupt
Molly Jerlström
Sara Carlstein
Linnéa Fernström
Vera Stocks
Sebastian Axelsson
Carl Åkerström
Jan-Åke Andersson
John Nisser
med via telefon
Ej närvarande: 5 st
Richard Nowén Roolf
Cornelia Tillander Nordensson
Karl Agell
Lucas Svärd Almenäs
Carl Hartman
§3 Val av ordförande och sekreterare (endast om ordinarie ej är närvarande)
§4 Val av justerare
Beslut

att utse Carl Åkerström till justerare.

§5 Anmälan av ämne för övriga frågor
- Nya matsalen
- Kårfrukost
§6 Godkännande av dagordning
Beslut
att fastställa dagordningen enligt förslag.
§7 Föregående mötesprotokoll (bifogat)
Beslut
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
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§8 Rapport från sektionerna:
[Sektionsföreträdare är föredragande]
§8a. Civila sektionen
Problem med tenta inom kand.program. Betyg utskickade via mejl medförde att betyg
”läcktes”.
Ny kurs HT20, statsvetare och int. studenter garanterade platser men ej militärhistoria.
§8b. Doktorandsektionen
Sektionsmöte har hållits. Inte lyckats tillsätta någon till Etikrådet.
§8c. HMU sektionen
Idé om att sprida info om externa föreläsare på info-TVs i byggnaden?
Ska framöver konstituera sektionen, och ta fram stadgar för sektionen.
Representation ska ses över.
§8d. GMU (OP) sektionen
Via dokument förmedlat av sektionsordförande berättar presidiet: Representanter till utskott
har valts.
Förslag från presidiet: att utse Isak Björk till ordinarie och Pauline Pilsten till suppleant i
Disciplinnämnden
Beslut

att utse Isak Björk till ordinarie representant i Disciplinnämnden

Beslut

att utse Pauline Pilsten till suppleant i Disciplinnämnden

Hög belastning medför avhopp främst under första terminen av officersprogrammet.
Åtgärder krävs. Av Kåren förväntas: lyft den höga arbetsbelastningen till skolledning.
§9 Rapport från ledamöter och övriga:
§9a. Ordförande
Förslag av presidiet att ge HOP sektionen i uppdrag att tillsätta en ersättare till
kursplaneutskottet
Beslut

att ge HOP sektionen i uppdrag att tillsätta en ersättare till kursplaneutskottet

Uppsalas studentkår inom Freds och Konflikt har uttryckt intresse att besöka FHS, en
arbetsgrupp av masterstudenter skulle kunna hantera samarbetet.
Förslag av presidiet att tillsätta en arbetsgrupp som ansvarar för besök från Uppsala
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Beslut

att tillsätta en arbetsgrupp som ansvarar för besök från Uppsala

SSCO studentråd årsstämma 27 november.
Förslag av presidiet att utse Lucas Svärd Almenäs och Vera Stocks till ledamöter i SSCOs
studentråd
Beslut

att utse Lucas Svärd Almenäs och Vera Stocks till ledamöter i SSCOs
studentråd

§9b. Vice ordförande
§9c. Andra vice ordförande
Utbildningstillfälle om Försvarsmakten, arbetar med utformning av träffen.
JoL – förslag på att utse ansvariga representanter inom varje sektion och utskott för att
återkoppla till Sara om jämställdhet- och likabehandlingsfrågor.
Innan nästa styrelsemöte ska en representant utsetts inom alla 4 sektioner och de 2
utskotten.
Handlingsplan ska ses över i framtiden, för att säkert kunna hantera JoL frågor. Drog och
alkoholpolicyn ska revideras framöver.
Arbetsgrupp kring Pride är i uppstart, söker fler engagerade inom Kåren.
§9d. Sekreterare
Samtal med: förslag på personer att bjuda in under året är välkommet.
Inbjudan till rundabordssamtal 28/11 hos FoF tillsammans med Pliktrådet, om värnplikt,
ungas villkor inom Försvarsmakten och ungas roll i svensk försvarspolitik. Ida, Karl, Molly,
Sara och Carl Å. ska närvara.
§9e. Kassör
Presidiet läser från dokument framfört av kassör.
Förslag från presidiet att anta den reviderade budgeten
Beslut

att anta den reviderade budgeten

§9f. Studiesociala utskottet
Skidresa och julsittning är planerat, respons över förväntan.
Samarbete med studenthälsan, möte 11 februari. Kåren bör skicka en representant.
§9g. AMG
Försvarshögskolans studentkår

∙

Box 27805, 115 93 Stockholm

∙

karen@fhs.se

www.fhs.se/karen

—

Praesentia studia securitas futura

—

∙

IL__ MJ__ CÅ__
2019-11-13

§9h. Övriga
Mycket problem med kårmedlemsskap. Kontrakt med membit är på 3 år, våra alternativ
behöver ses över. På FHS hemsida ska medlemsfrågor tydligt hänvisas till medlemsfunktionsmejlen.
Förslag på effektivisering av OneDrive. Bl.a. lista på åtgärdsproblem som ska samlas för att
kunna se statistik. Sammanställning av en informationspamflett.
§10 Verksamhetsplan 2019-2020
Förslag av presidiet att anta verksamhetsplanen för 2019-2020
Beslut

att anta verksamhetsplanen för 2019-2020

§11 Nyhetsbrev
Skickas ut av sekreterare i samband med styrelsemöte, ungefär 1 vecka efter. Sekreterare
ska förses med information om arbete inom sektioner och utskott inför varje utskick.
Förslag att utse Molly Jerlström till ansvarig skribent av Nyhetsbrev
Beslut

att utse Molly Jerlström till ansvarig skribent av Nyhetsbrev

§12 Avtackning av gamla styrelsen
Hållas i Mässen, ge ut medalj, intyg, present. Förslag på datum ska skickas till avgående
styrelse.
§13 Övriga frågor
- Nya matsalen: för få sittplatser, stressig miljö. Frågan ska lyftas.
- Kårfrukost: bra tillfälle för styrelsen att synas. Vera tar på sig att anordna.
§14 Nästkommande möte
Förslag på datum via Facebook. Eventuellt på Karlberg om ungefär 4 veckor.
§15 Mötets avslutande
Ordförande Ida Lewenhaupt avslutar mötet 17.54
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…………………………
Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Molly Jerlström, Sekreterare
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Carl Åkerström, Justerare
Försvarshögskolans Studentkår
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