Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-03-13
§1 Mötets öppnande
V.Ordförande Carl Hartman öppnar mötet 15.36
§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar
Närvarande: 11 st
Carl Hartman
Carl Hallström
Carl Åkerström (närvarade från §9e, via tel)
Richard Roolf
Lucas Svärd Almenäs (närvarade via tel, närvarade i person vid §9a)
John Nisser (närvarade från §9e)
Ida Lewenhaupt (via tel)
Vera Stocks (via tel)
Karl Agell (via tel)
Sara Carlstein (närvarade från §9e, via tel)
Jan-Åke Andersson (via Tel)
Adjungerande: 2 st
Ludvig Malmberg
Wilhelm Mörck
Ej närvarande: 2 st
Sebastian Axelsson
Linnea Fernström
§3 Val av ordförande och sekreterare (endast om ordinarie ej är närvarande)
Förslag att- V.Ordförande Carl Hartman väljs till mötesordförande
Beslut att- V.Ordförande Carl Hartman väljs till mötesordförande
§4 Val av justerare
Beslut

att utse Lucas till justerare.

§5 Anmälan av ämne för övriga frågor
NIL
§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:
§8a. Civila sektionen
Skapade posten som sekreterare för den civila sektionen
Har haft extra årsmöte
Carl Åkerström återvald till sektionsföreträdare
Viktorija Pesic vald till sekreterare
Stora problem med kommunikationen mellan masterstudenter och lärare
Väldigt stor mängd litteratur under korta perioder. Bättre planering av läsuppgifter
eftersökes.
Dåligt bemötande från lärare mot studenter med behov av särskilt stöd. Bla. stor oklarhet
kring tentamen med extra tid.
En lärare skickade ut ett mejl till alla i en kurs om att plagiat misstänktes har förekommit.
Det är otydligt om Urkund har använts i denna bedömning eller om det handlar om en
lärares magkänsla. Också faktumet att alla i kursen och inte bara de direkt påverkade fick
detta mejl orsakade både förvirring och oro om man själv var misstänkt.
Har talat med lärarkåren om att försöka hålla examinerande moment till hemtenta varianten
med hänvisning till covid-19.
§8b. Doktorandsektionen
Plannering av årsmöte den 16 alt. 23 april
§8c. HMU sektionen
Planering fortgår för överlämning till yngre kurs samt inför programutvärdering.
§8d. GMU (OP) Sektionen
Byte av kursare, 225.QRZN har kommit hem och 226.QRZN har lämnat Karlberg för
genomförandet av VFU, fokus på VFU översyn och utvärdering.
Studiemiljö har även varit i fokus, tre viktiga punkter, beordrad FMT på studietid
Kort varsel, två genomsökningar av bostäder gjorda av MP, studenter kunde inte delta på
lektioner och fick inte tillgång till sin materiel för att bedriva självstudier, Kdbat har
uttryckt
sitt stöd för
agerande, 228.QRZN kommer ha ett stort inryck vilket skapar boende
problem vilket i sin tur får effekt på studiemiljön då många brukar sina rum för självstudier.
Kdbat tycker inte att studiemiljö är deras ansvar, hänvisar till FHS. Chef
PL-OP/kadettOrg möte med skolchefen planeras. Resterande studentkår är öppen för att
understödja vid behov.

§9 Rapport från ledamöter och övriga:
§9a. Ordförande
Arbetsgrupp för covid-19 har bildats för att arbeta med frågor som påverkas av rådande
situation, bl.a. CSN och undervisning på distans. Ledningsgrupp har haft möte, entré byggs
om under sommaren i syfte att öka säkerheten, bygga ut helpdesk och utökade studieplatser,
Ordförande har haft möte med FHS för hur lokaler på DKV/studenthuset kan användas, i
syfte att om möjligt bedriva festligheter i lokalerna.
Förslag att- Styrelsen utser Karl Agell (OP) samt Fabian Modin (Krigsvetenskap) som
studentrepresentanter för
externa bedömningsgrupp
Beslut att- Styrelsen utser Karl Agell (OP) samt Fabian Modin (Krigsvetenskap) som
studentrepresentanter för
externa bedömningsgrupp
§9b. Vice ordförande
Påminner om styrelsen ska skriva i idéprogrammet inför internatmöte
§9c. Andra vice ordförande
Informerar om nya JoL rutiner och motion om stadgetolkning, beslut fattat under §13
§9d. Sekreterare
Informerar om att ny ansvarig till

kommer att komma inom kort tid

§9e. Ekonomiansvarig
Redovisade för föregående månads ekonomi
Informering kring den ekonomiska incidenten på den senaste sittningen, har genomfört en
dialog med revisionerna.
Förslag att- anta reviderad verksamhetsbudget 19-20
Beslut att- anta reviderad verksamhetsbudget 19-20
§9f. Studiesociala utskottet
Har genomfört möte med arbetsgruppen rörande Pride, finns stort intresse och vilja kring
vidare samarbete, mer information kommer, Vera träffat handläggare från FHS samt HKV
där de ställer sig positivt till mer gemensam verksamhet kring Pride.
Samverkansmöte någon gång i maj.
Lyckad sittning, i slutskedet för planering kring nästa veckas mässrunda på DKV/MHSK,
planerar den gemensamma sångbokssittningen. Undersöker möjligheter till en sommarbal.
Planering inför insparksveckan fortsätter.

Fråga om intresse att medverka med en del i kadetternas tidning har inkommit, beslut fattat
under §15
§9g. AMG
Tillsvidare ställt in event under april - maj på grund av Covid-19, fortsätter övervaka
möjligheterna till att återuppta framtida verksamhet.
Utlandsresan till Ukraina är i nuläget fortfarande planerat att genomföras, läget kan komma
att förändras.
§9h. Traditionsutskottet
Fortsätter arbetet med SSCO, övermashalksarbetet bedöms inte dra på sig några extra
kostnad,
fortsätter att arbeta med detta och skickar underlag till presidiet.
Ingen inställd SFS verksamhet. Informerar om samtalen kopplat till SSCO och CSN, fortsatt
arbete med medaljer.
Har gjort en beräkning på utskottets ekonomi i syfte att bedriva försäljning av kårband, samt
kostnad av medaljer och införskaffandet av en ny fana, planering av inköp av 500 nya
sångböcker.
Profilmaterial har lagts på is, ska ta fram två olika underlag för framtida beslut.
Förslag att- Ordförande skriver ihop och skickar ut mail angående CSN/Corvid-19 till
samtliga studenter
Beslut att- Ordförande skriver ihop och skickar ut mail angående CSN/Corvid-19 till
samtliga studenter
Förslag att nominera Lucas till suppleant i SSCO Styrelse
Beslut att nominera Lucas till suppleant i SSCO s styrelse
§9i. Övriga
NIL
§10 Reviderad Verksamhetsbudget 2019-2020
Förslag att- anta reviderad verksamhetsbudget 19-20
Beslut att- anta reviderad verksamhetsbudget 19-20
§11 Beslut fattade per Capsulam
Carl Hallström har valts till ny sekreterare
§12 Motion
Förslag att- anta motion i sin helhet
Beslut att- anta motionen i sin helhet

§13 JoL-Rutin
Förslag att- anta motion i sin helhet
Beslut att- anta motionen i sin helhet
Förslag att- anta nya JoL-rutiner
Beslut att- anta nya JoL-rutiner
§14 Gåvobrev som Praxis för avtackningspresent
Samtal kring hur kåren ska förhålla sig kring gåvobrev
§15 Kadetternas tidning
Förslag att- Styrelsen tackar ja till erbjudandet om en del i Kadetternas tidning
Beslut att- Styrelsen tackar ja till erbjudandet om en del i Kadetternas tidning
§16 Övriga frågor
Besök Från Höga Rådet
Kadett Ludwig Malmberg berättar lite om vad hans roll är i höga rådet som MäktigasteMan
och hans arbete som 227.QRZN huvudförtroendevalda och höga rådets ordförande, samt
Kadett Wilhelm Mörck som är 227.QRZN slottskattemästare motsvarande ekonomiansvarig.
§17 Aktuellt kalendarium
Föreläsning ÖB 30/03/20 1530
Mässrunda
§18 Nästkommande möte
Zoom (datum bestäms efter omröstning via doodle)
§19 Mötets avslutande
V.Ordförande Carl Hartman avslutar mötet 16:42

Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår

Carl Hallström, Sekreterare
Försvarshögskolans Studentkår

Lucas Svärd Almenäs, Justerare
Försvarshögskolans Studentkår

