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Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-02-11
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ida Lewenhaupt öppnar mötet 16.31
§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar
Närvarande: 11 st
Ida Lewenhaupt
Sara Carlstein
Carl Hartman (närvarande t.o.m. §9f)
Molly Jerlström
Karl Agell
Jan-Åke Andersson
Carl Åkerström (närvarande t.o.m. §9a)
Lucas Almenäs Svärd
Sebastian Axelsson
Linnéa Fernström
Vera Stocks
Adjungerande: 2 st
Fredrik Ståhlberg (närvarande t.o.m. halva §9a)
Carl Åkerström (närvarande fr.o.m. §9b)
Ej närvarande: 2 st
Richard Nowén Roolf
John Nisser
§3 Val av ordförande och sekreterare (endast om ordinarie ej är närvarande)
§4 Val av justerare
Beslut

att utse Lucas Almenäs Svärd till justerare.

§5 Anmälan av ämne för övriga frågor
Besök från vice rektor
SFSFUM
Samarbete med studenthälsan
Samarbete med UI
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§6 Godkännande av dagordning
Beslut
att fastställa dagordningen enligt förslag.
§7 Föregående mötesprotokoll (bifogat)
Förtydligande från ekonomiansvarig om studiesocialas budget, står fast vid planerad budget.
Beslut

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

[Övrig punkt]: Besök från vice rektor
Kort presentation, bakgrund och tidigare erfarenheter, koppling till FHS och
Försvarsmakten. Beskriver sig själv som enkel och rak, föredrar informell verksamhet som
leder till formellt. Nyfiken på vilka frågor civila studenter vill driva, att ha en bra dialog med
civila studenter (såväl som uniformerade).
Fråga till styrelsen: vilka är nu dom viktigaste frågorna som ni i styrelsen ser att skolan ska
driva för att utveckla styrelsens verksamhet så mycket som möjligt?
Vice ordförande lyfter frågan om HOP studentstatus. Frågan har tidigare drivits: HOP ska ha
möjlighet att bedriva studentinflytande genom kåren, och tidigare styrelse tolkade att HOP
ska betraktas som studenter.
Vice rektor besvarar att ledningen ska prata vidare utifrån styrelsens perspektiv, så att
skolans ledning sedan på bästa kan hantera det. Trycker på vikten av att kåren måste ta tag i
frågor på så sätt att det har bärkraft och håller över tid.
§8 Rapport från sektionerna:
[Sektionsföreträdare är föredragande]
§8a. Civila sektionen
FOUN har haft diskussioner om nytt mastersprogram. 8 röster för, 7 emot, 1 nedlagd. Civila
sektionen kommer fortsatt ha koll på det.
FHS styrelsemöte på måndag: kårens styrelse bör ta ställning i frågan innan dess.
§8b. Doktorandsektionen
Doktorandsektionens företrädare är inte närvarande och har inget att rapportera. Ordförande
meddelar att en remiss gällande forskarutbildningen har inkommit.
§8c. HMU sektionen
Studeranderåd har hållits. Fråga som togs upp: lunchlokaler. Bakom propellern, sätta in
mikros där det idag är skåp och använda som lunchrum.
Teori och metodkursen, stort antal underkända, har diskuterats.
Programsamordningsmöte. Utvärdering av höstens verksamhet har genomförts. Diskussion
om hur vetenskaplig teori och militära metoder kan föras samman bättre.
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§8d. GMU (OP) sektionen
OP-sektionens företrädare är ej närvarande. Underlag har skickats via mejl:
Statusuppdatering gällande studentorganiseringen på Karlberg. Ansökan om att bli
samarbetskår har skickats in.
Förslag har inkommit från vice ordförande i OP sektionen angående större deltagande i
kursutvärderingar: utlottningar i samarbete med skolan för studenter som deltagit i alla
utvärderingar. Diskussion kring huruvida kåren har ansvar för detta, om det finns andra
lösningar ex. ta tid från föreläsningar för att fylla i utvärderingar etc. Diskussionen tas med
till nästa möte.
§9 Rapport från ledamöter och övriga:
§9a. Ordförande
En ledamot (Carl. Å) ej medlem under HT men är medlem nu och har betalat retroaktivt.
Årsstämmans ansvar att justera röstlängden gentemot medlemsregister, detta behöver göras
på kommande stämmor för att undvika att detta sker igen. Hänvisning till stadgan § 8
Mom.1. Valbar till förtroendeuppdrag, funktionär eller representant är medlem av
kåren. Yrkande att styrelsen behandlar det som stadgebrott enligt § 8 Mom.5.
Förtroendevald som missköter sitt uppdrag, bryter mot stadgan eller svensk lag kan
skiljas från sitt uppdrag av kårstyrelsen. För beslut i kårstyrelsen krävs kvalificerad
majoritet. Civila sektionen behöver således ha ett extrainsatt årsmöte.
Förslag

att entlediga Carl Åkerström från sitt uppdrag som ordförande för civila
sektionen.

Beslut

att entlediga Carl Åkerström från sitt uppdrag som ordförande för civila
sektionen.

Förslag

att adjungera Carl Åkerström för resten av mötet.

Beslut

att adjungera Carl Åkerström för resten av mötet.

Carl Åkerström har tidigare utsetts till representant i vice rektorns utbildningsråd samt i
FOUN. Dessa poster väljs inom styrelsen och inte av civila sektionen.
Förslag

att välja Carl Åkerström till representant i vice rektors utbildningsråd och
FOUN
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Beslut

att välja Carl Åkerström till representant i vice rektors utbildningsråd och
FOUN. (10 röster för, 1 röst emot)

Utse representanter för UKÄs bedömargrupp, styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag.
Deltagande på öppet hus 9 mars, någon från varje utskott och någon från styrelsen.
Samarbete med skyddsombud, fokus på fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Påminnelse att höra av sig om man inte kan gå på möten där man representerar kåren.
§9b. Vice ordförande
Frågan om HOPs status som studenter, inget hinder i lag utan en tolkningsfråga. HOP läser
mastersprogram, får hp och examen. Utgör 1/3 av skolans studentvolym. Uppdragsstudenter
ska betraktas som studenter.
Idéprogram, har påbörjats. Nästa steg att ses och skriva tillsammans för att slutföra, förslag
på styrelsekonferens i maj.
§9c. Andra vice ordförande
Ny JoL-rutin kommer bordläggas till nästa möte för att invänta rektorns ledningsgrupps
beslut. Tar gärna emot synpunkter. Nya rutinen ev. läggas fram som proposition på
årsmötet.
Pride, arbetsgrupp 15 personer, i startgroparna.
Föreläsning med ÖB planeras 13 mars i Sverigesalen, fokus på jämställdhet och mångfald.
Avtackning, fråga om gåvor ska standardiseras för talare.
§9d. Sekreterare
Två ”Samtal med” sedan senaste mötet, Emil Edenborg och Martin Kragh – bra uppslutning.
Ett seminarium med Strategic Futures Group (Lars Hedström), ev. fortsatt i framtiden.
Pga. praktikplats utomlands kommer sekreterare inte finnas på plats från 28:e februari.
Tre personer har visat intresse.
Förslag

att ordförande agerar valberedning och därefter presenterar förslag till
styrelsen

Beslut

att ordförande agerar valberedning och därefter presenterar förslag till
styrelsen

§9e. Ekonomiansvarig
Rättelse av tidigare sammanställningar har förts till bokföring.
OP som ny kår kommer medföra att FHS kår konkurrerar om pengar, diskussion för framtid.
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Tillsammans med revisionen har ekonomiansvarige kommit fram till att kåren är
bokföringsskyldig, till skillnad från tidigare styrelses tolkning. Bokföringen uppfyller krav
som det ser ut nu. Bokföringen har digitaliserats, något som måste fortsättas.
Ekonomiansvarige meddelar att revisionen avser att genomföra även verksamhetsgranskning
utöver granskning av ekonomin under verksamhetsåret.
Senaste pc-beslut (angående traditionsutskottet), finns ingen budgetpost för utskottet. En
budgetrevidering kommer göras. Utskottet skickar in underlag för budget.
§9f. Studiesociala utskottet
Åreresa, bara positiv respons. Sittning nästa vecka. Ordförande i studiesociala går
alkoholutbildning (via Stockholms stad).
Kontakt med JM och höga rådet, utvecklar samarbetet.
Uppstartsmöte med FM och högskolan om Pride. Två seminarium tilldelat kåren under
Prideveckan.
Examensbal som riktar sig till framförallt civila studenter undersöks.
§9g. Traditionsutskottet
Förslag

att ge Vera Stocks och Lucas Almenäs Svärd uppdrag att undersöka
möjligheterna att ansluta till SSCO:s övermarskalks-ämbete.

Beslut

att ge Vera Stocks och Lucas Almenäs Svärd uppdrag att undersöka
möjligheterna att ansluta till SSCO:s övermarskalks-ämbete.

Kårband undersöks, ny plan ska tas fram. Förslag på att köpa in ny fana (inte stång), går
under föreningsutgift, förslag ska skickas till presidiet. Profilmaterial har lagts på is,
högskolan ska ta fram.
Stadgearbete går framåt, men beroende på om OP ska vara del av kåren påverkas stadgarna.
§9h. AMG
Lyckat besök i försvarsutskottet. Arbetsmarknadsdag i maj, tema utrikespolitik. Utlandsresa
till Ukraina.
Fråga om seminarium med Kvinna till kvinna, undersöks vidare.
Arbetsmarknadsdag för oktober, ev. samarbete med Digital Idag, Forum för Omställning
under Wallenbergarna. Nackdel, kåren kan inte ta betalt. Fördel, fantastiskt kontaktnät. Mer
konkret underlag kommer framöver.
§9i. Övriga
Fråga om ”åtgärdslista” på OneDrive, hur ska den användas.
Pamflett, ingen återkoppling från kommunikationsavd. ännu.
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Tidigare anmälan inför VT har underlättat arbete med medlemskap och Membit. SSSB har
haft problem med servrar, har nu gått ut med det, de står för att åtgärda studenter som
drabbas.
§10 Beslut fattade per capsulam
Membit registrering, beslut fattat 12 januari 2019
Beslut
Utfall:

att registrering hos Membit kan starta från och med den 13 januari 2020 och
pågå hela terminen.
8 bifall, 5 deltog inte

Medalj till vice rektor, beslut fattat 16 januari 2019
Beslut
Utfall:

att Vice-rektor Ewa Skoog Haslum tilldelas Försvarshögskolans Studentkårs
Medalj
9 bifall, 4 deltog inte

Traditionsutskottets förslag till kårband, beslut fattat 29 januari 2019
Beslut
Utfall:

att bifalla Traditionsutskottets förslag till kårband
7 bifall, 6 deltog inte

§11 Motion ”Stadgetolkning”
Bordläggs till nästa möte.
§12 JoL-rutin
Bordläggs till nästa möte.
§13 Övriga frågor
Besök från vice rektor, redogjort mellan §7 och §8
SFSFUM, driver studentpolitik nationellt. För fram FHS kårs röst, möjlighet att driva frågor
om uppdragsutbildningar t.ex.
Förslag

att nominera Lucas Almenäs Svärd att kandidera till SSFS

Beslut

att nominera Lucas Almenäs Svärd att kandidera till SSFS

Möjlighet att skicka två personer samt en observatör till SSFS i Halmstad.
Försvarshögskolans studentkår
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Förslag

att utse Lucas Almenäs Svärd till representant, och återkomma med
ytterligare en representant

Beslut

att utse Lucas Almenäs Svärd till representant, och återkomma med
ytterligare en representant

Samarbete med studenthälsan. Tabubelagt att besöka studenthälsan, arbete pågår kring det.
Kåren tar på sig att sprida via Instagram och Fb.
Samarbete med UI, fler samarbeten och föreläsningar, kåren ställer sig positivt.
§14 Aktuellt kalendarium
9/3
Öppet hus
§15 Nästkommande möte
Bestäms som vanligt via sociala medier.
§16 Mötets avslutande
Ordförande Ida Lewenhaupt avslutar mötet 19.12

…………………………
Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Molly Jerlström, Sekreterare
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Lucas Almenäs Svärd, Justerare
Försvarshögskolans Studentkår
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