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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-12-12
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ida Lewenhaupt öppnar mötet 16.00
§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar
Närvarande: 11 st
Ida Lewenhaupt
Sara Carlstein
Carl Hartman
Molly Jerlström
Karl Agell
Jan-Åke Andersson
Carl Åkerström
John Nisser
Richard Nowén Roolf
Lucas Almenäs Svärd
Sebastian Axelsson med via telefon
Ej närvarande: 2 st
Linnéa Fernström
Vera Stocks
§3 Val av ordförande och sekreterare (endast om ordinarie ej är närvarande)
§4 Val av justerare
Beslut

att utse Sara Carlstein till justerare.

§5 Anmälan av ämne för övriga frågor
§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:
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[Sektionsföreträdare är föredragande]
§8a. Civila sektionen
Digital inlämning där studenter ombads skriva namn.
Ny kurs som bara är öppen för kandidatstudenter och
Erasmus.
§8b. Doktorandsektionen
Fem nya doktorander i krigsvetenskap.
Årsmöte i april.
Oklarhet kring vem som är representant krigsvetenskap?
§8c. HMU sektionen
Konstituerat sektionen, ny styrelse. Har utsett representanter.
Haft programråd om utveckling av HOP.
§8d. GMU (OP) sektionen
Fortsatt problematiskt med tid. Ser ut som att det ska bli bättre nästa termin.
Sjudagarsschema – så att försvarsmakten och FHS har gemensamt schema, vill behålla och
helst fastställa detta.
Jobbar vidare med eventuell kår på Karlberg.
Ny representant till kursplaneutskottet. Har också en JoL-representant.
§9 Rapport från ledamöter och övriga:
§9a. Ordförande
Cornelia avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Suppleanter till möten nästa vecka.
Skolans vice rektor slutar i januari, ingen efterträdare utsedd ännu. Avtackning?
Möte med FHS styrelse, om högskolans budget och vision.
§9b. Vice ordförande
Remiss UKÄ, Sara ska titta närmare.
Idéprogrammet, fördelning av ansvarsområden för att författa programmet.
Ansvariga:
Sektionsföreträdarna utb ifrån respektive perspektiv
John forskning
Linnea arbetsmiljö
Sara JoL, miljö
Vera studiesocial vht
Ida alumni
Lucas politiska ställningstaganden
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Richard VFU
Mål och syfte för styrelsen gemensamt
Inledning och inramande text presidiet
(Redigering Carl Hartman)
Hur det ska förankras inför årsmöte, med möjlighet att göra små förändringar i
idéprogrammet vid ny styrelse. I framtiden även beslut om verksamhetsplan på årsmöte.
§9c. Andra vice ordförande
JoL, en framtida revidering av kårens policy. Har stiftat ett JoL-råd med representanter i de
olika utskotten. Arbetsgrupp för Pride ska skapas.
Informationstillfälle om Försvarsmakten på tisdag 17/12
§9d. Sekreterare
”Samtal med” med Emil Edenborg på onsdag 18/12
§9e. Kassör
Månadssammanställning. Missförstånd vid överlämning från tidigare styrelse, äskande.
Delfinansiering från högskolan för arvodering i framtiden, beslutas vid årsmötet.
Ekonomisk policy (bilaga) för att det ska finnas en ”ram” för hur kårens arbete ska skötas.
Omtitulering, kassör till ekonomiansvarig.
Arvode, skatteverkets utlåtande.
Förslag att anta ekonomisk policy tillsammans med bilaga
Beslut

att anta ekonomisk policy med bilaga

§9f. Studiesociala utskottet
Presidiet redogör: kårfrukosten var lyckad. Kårfrukostar i framtiden under studiesocialas
verksamhet. Julsittning lyckad, stor uppslutning framförallt från OP. Skidresa.
Budgeten, eventuellt kommer inte hela budget användas.
§9g. AMG
Föreläsningar med Palantir, Swedint. Kommande studiebesök på
försvarsutskottet, rekordhögt tryck.
Tema utrikespolitik. Planer på utlandsresa framöver.
§9h. Traditionsutskottet
Sångbok, budget. Medaljer, samma utformning som tidigare men annat namn och annan
process vid utdelning.
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§9i. Övriga
Stadgearbetet beräknas vara färdigt i mars.
Möte med SSCO, hur ställer sig kåren till studentrabatt på SL. Studentkortet har gått i
konkurs, kåren bör se över sin förhandlingssituation med Mecenat.
Ny styrelse i SSCO, Lukas sitter som representant.
Sändlistor, ny lista för doktoranderna ska vara inlagd. Uppdatering av kårstyrelsens
sändlista.
Förväntningar på att någon från OP ska sitta i FHS styrelse, finns inte ”öronmärkta” platser,
kan möjligtvis lösas med adjungerande platser? Den som går på mötet ska representera alla
studenter, oavsett sektion.
§10 Anonymisering av tentor
Drogs under civila sektionen
§11 Avtackning av föregående styrelse
Beslut fattat per capsulam 19/11.
Beslut

att avsätta 5000 sek för avtackning

Utfall: Elva bifall, tre deltog inte.
§12 Övriga frågor
§13 Aktuellt kalendarium
17/12 Infomöte om Försvarsmakten
18/12 FoF Samtal med
§14 Nästkommande möte
Deadline att ha ett första utkast på idéprogrammet vid nästa möte.
§15 Mötets avslutande
Ordförande Ida Lewenhaupt avslutar mötet 17.16
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…………………………
Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Molly Jerlström, Sekreterare
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Sara Carlstein, Justerare
Försvarshögskolans Studentkår
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