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Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-05-15
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ida Lewenhaupt öppnar mötet 15.31
§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar
Närvarande: 13 st
Carl Hallström
Carl Hartman
Carl Åkerström - (avvek under §9i)
Ida Lewenhaupt
John Nisser
Jan-Åke Andersson
Linnea Fernström
Lucas Svärd Almenäs
Richard Roolf
Sara Carlstein
Vera Stocks
Sebastian Axelsson
Karl Agell
Adjungerande: 0 st
Ej närvarande: 0 st

§3 Val av ordförande och sekreterare (endast om ordinarie ej är närvarande)
- NIL
§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.
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§7 Föregående mötesprotokoll (bifogat)
Beslut
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
§8 Rapport från sektionerna:
[Sektionsföreträdare är föredragande]
§8a. Civila sektionen
Militärhistoria har haft problem med övergången till distansundervisning, i övrigt går
det bra
§8b. Doktorandsektionen
Försöker få ihop ett seminarium kring doktorandstudier, fortfarande oklart när det blir ett
årsmöte
§8c. HMU sektionen
Oklart hur avslutningen kommer att genomföras, eventuell virtuell avslutning,
§8d. GMU (OP) sektionen
Boendesituationen har gått framåt, dubbelboende har uteslutits, har fått avslag om avsteg,
förskjuten examen för äldre kursen. Flaggar för problem med VFU.
§9 Rapport från ledamöter och övriga:
§9a. Ordförande
Har haft avstämningsmöte med rektor och FUS som gick bra. Nya besked angående
kadettkårens ansökan. Samarbetsavtalet mellan kåren och skolan löper ut juli 2022 och kadettkårens
ansökan kommer behandlas först då. Skolan sätter sig inte längre emot att uppdragsstuderande är
fullvärdiga medlemmar i studentkåren. Däremot menar de att de inte kan representera studenterna i
de olika organen. Terminsstarten är fortfarande ej beslutad om.
§9b. Vice ordförande
Ny version av idéprogram, nästa möte klart,
§9c. Andra vice ordförande
JoL möte inställt, digitalt pride, kåren kommer inte genomföra någon
form av evenemang utan kommer delta genom större evenemang inom FM, planer på
winter pride.
§9d. Sekreterare
Har sökt kontakt med ansvarig för Samtal med, väntar på svar
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§9e. Ekonomiansvarig
Har gjort ett avsteg kring utbetalning av återbetalning då originalkvittot ej kommit fram
med posten. FUS gav delvis nya besked angående framtida arvoderingar, på grund av nytt underlag
så går det inte längre att besluta om budget 20/21. Deklarationsblanketter anger fel räkenskapsår.
§9f. Studiesociala utskottet
har genomfört en digital ölprovning, lägger framtida evenemang på is fram till hösten.
§9g. AMG
Har inget att rapportera.
§9h. Traditionsutskottet
Har fått de nya sångböckerna, har lagt beställning på en fana och arbetar vidare med medaljer och
kårband. Arbetar vidare med stadgarna som planeras vara klart innan slutet av maj.
§9i. Övriga
Linnea, har haft arbetsmiljökommitté möte, har svårt att planera möten på distans.
Sebastian, arbetar vidare på info pamfletten,
Förslag
att använda föreslagna färger och typsnitt till studentpamfletten
Beslut
att använda föreslagna färger och typsnitt till studentpamfletten
§10 Budget 20-21
§11 Per Capsulam-beslut
Kårstyrelsen har per capsulam beslutat att:
utse Lucas Svärd Almenäs till representant på SSCO:s studentråd
Då Lucas kandiderar till post i SSCO kan han ej delta som representant. Därav fattades nytt
beslut.
Kårstyrelsen har per capsulam beslutat att:
utse Vera Stocks till representant vid SSCO:s studentråd istället för Lucas Svärd Almenäs
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§12 Övriga frågor
§13 Aktuellt kalendarium
§14 Nästkommande möte
Zoom, (Datum bestäms efter omröstning via doodle)
§15 Mötets avslutande
Ordförande Ida Lewenhaupt avslutar mötet 16.20

…………………………
Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Carl Hallström, Sekreterare
Försvarshögskolans Studentkår
Carl Hallström (Aug 3, 2020 10:25 GMT+2)

…………………………
Sara Carlstein, Justerare
Försvarshögskolans Studentkår
Sara Carlstein (Jun 30, 2020 14:45 GMT+2)
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