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Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-04-15
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ida Lewenhaupt öppnar mötet 15.30
§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar
Närvarande: 12 st
Carl Hallström
Carl Hartman
Carl Åkerström
Ida Lewenhaupt
Johan Nisser
Jan-Åke Andersson
Linnea Fernström
Lucas Svärd Almenäs
Richard Roolf
Sara Carlstein
Vera Stocks
Sebastian Axelsson – (närvarade från punkt 9)
Adjungerande: 0 st
Ej närvarande: 1 st
Karl Agell
§3 Val av ordförande och sekreterare (endast om ordinarie ej är närvarande)
- NIL
§4 Val av justerare
Beslut

att utse Carl Åkerström till justerare.

§5 Anmälan av ämne för övriga frågor
Jan-Åke remissarbete uppdragsarbete
§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
Har ställt om till distansundervisning, stickprovsundersökning på olika program, gick bra
för de flesta, några problem har uppkommit men har lösts efter samverkan med ansvariga på skolan.
§8b. Doktorandsektionen
Håller på med avhandlingar, inställt årsmöte, försöker lösa detta under hösten, ska undersöka
forskarutbildningsföreläsning på distans
§8c. HMU sektionen
Distansutbildning, praktik problematiskt, annars går det bra, viktigt att det genomförs praktik
§8d. GMU (OP) sektionen
Distansutbildning fungerar bra under omständigheter, VFU osäkert ifall utbildningsplan går att
genomföra fullt ut, oklart vilka konsekvenser det får, Ludvig (MM) har tagit en paus från sina
uppdrag. Platsen i utbildningsutskottet behöver på grund av detta fyllas,
Förslag- Att välja Max Lundberg till ledamot i utbildningsutskottet
Beslut- Att välja Max Lundberg till ledamot i utbildningsutskottet
§9 Rapport från ledamöter och övriga:
§9a. Ordförande
TRM har stängt, FHS styrelse har fattat beslut kring avsteg kring antagningstester till
FHS, nyhetsbrev behöver komma igång igen. Fråga om intresse att ansluta sig till SESUS
§9b. Vice ordförande
Idéprogram, arbetar fram ett förslag till underlag för att styrelse ska kunna ta beslut i slutet av maj,
tillsammans med Lucas S.A.
Förslag- Att V.Ordförande tillsammans med Lucas S.A tar fram ett förslag till styrelsen
Beslut- Att V.Ordförande tillsammans med Lucas S.A tar fram ett förslag till styrelsen
§9c. Andra vice ordförande
Rekryteringsfrågor, Pride oklart hur denna kommer genomföras.
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§9d. Sekreterare
Väntar fortfarande på samtal med, söker kontant med FoF kring ett samtal med online.
§9e. Ekonomiansvarig
Ej närvande, ordförande rapporterar: Ska lägga ny budget, inför nästa år, håller på att
planera hur en framtida budget ska se ut, oklart hur det blir med den nya OP sektionen.
§9f. Studiesociala utskottet
Har genomfört Quiz online, har planer på ett möte för vidare aktivetsplanering, nya
sångböcker, Pride planeringen har lagts på is pga hur FM/FHS vidare planerar verksamheten,
Distantsintro vecka planering pågår. Förslag till långtgående investeringar pga små utgifter.
§9g. AMG
Ej närvarande, ordförande rapporterar: Har ställt in arbetsmarknadsdagen, samt andra framtida
aktiviteter inom närtid, utlandsresa inställd.
§9h. Traditionsutskottet
SSCO, samarbeten, FHS har klarat sig bra under progressionen till distansundervisning, digitalt
årsmöte med SSC, diskussion kring medlemshanteringssystem, sångboken är sen, undersöker band
och medaljer, inställt valborgsfirande centralt, fortsätter med arbetet kring stadgarna samt fana.
§9i. Övriga
Linnea- SSCO, många nya studenter som söker information. möte nu i april, arbetsmiljökommitté
gällande studiemiljö bland studenter, studenthälsa, för att undersöka hur andra skolor jobbar med
dessa frågor.
Sebastian – MHSK har rutiner för att fånga upp studenter inom miljöarbetsmiljö, ska ha möte kring
information kring MHS, FHS, FMV pamflett, kan bli konsekvenser kring hur det blir med en delad
kår.
§10 Övriga frågor
Jan-Åke, redovisar dokument och slutsatser kring; definition av uppdragsutbildning, remissarbete
kring regler för uppdragsutbildning,
§11 Aktuellt kalendarium
NIL
§12 Nästkommande möte
Zoom, (Datum bestäms efter omröstning via doodle)
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§13 Mötets avslutande
Ordförande Ida Lewenhaupt avslutar mötet 16.23

…………………………
Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Carl Hallström, Sekreterare
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Carl Åkerström

Carl
Åkerström (May 6, 2020)
…………………………

Carl Åkerström, Justerare
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