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Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-06-17
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ida Lewenhaupt öppnar mötet 15.32
§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar
Närvarande: 11 st
Carl Hartman
Carl Åkerström
Ida Lewenhaupt
John Nisser
Jan-Åke Andersson
Linnea Fernström
Lucas Svärd Almenäs
Richard Roolf
Sara Carlstein
Vera Stocks
Karl Agell
Adjungerande: 0 st
Ej närvarande: 2 st
Carl Hallström
Sebastian Axelsson
§3 Val av ordförande och sekreterare (endast om ordinarie ej är närvarande)
Beslut
att utse Sara Carlstein till Sekreterare
§4 Val av justerare
Beslut

att utse Linnea Fernström 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 bordlägga för beslut per capsulam när protokollet är justerat
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§8 Rapport från sektionerna:
[Sektionsföreträdare är föredragande]
§8a. Civila sektionen
Det pågår en utredning om att starta upp kandidatprogram i krigsvetenskap som även planeras att
samläsas med OP. Syftet är att uppnå samverkan mellan civila- och militära studenter.
Det pågår även diskussioner kring ett eventuellt utbytesprogram med Georgetown i USA.
Rapporter om att lärare håller på att gå in i väggen på grund av hög arbetsbelastning under
Coronapandemin vilket i förlängningen drabbar studenterna och kårens medlemmar.
§8b. Doktorandsektionen
Sedan senaste styrelsemötet har John genomfört en uppskattad zoom-presentation om hur det är att
doktorera.
Löneuppräkning som är glädjande.
§8c. HMU sektionen
Utvärdering har genomförts där fokus har legat på studiemiljö, sammanfattningsvis upplever HOPstuderande att studiemiljön är god. Det enda som kan förbättras är utskriftsmöjligheterna.
Därtill har erfarenhetsredovisning med FM genomförts där samspelet mellan FM och FHS
diskuterades. Bland annat kom man fram till att det krävs ett gemensamt ansvar för pågående
akademiseringsprocess.
Sist men inte minst så genomfördes en avslutningsceremoni, idag 17 juni.

§8d. GMU (OP) sektionen
PLOP omstrukturering: än finns det ingen etablerad kontakt med den nya ledningen på PLOP, dock
sker överlämning i detta nu och således bör en sådan kontakt vara på plats inom snar framtid.
Vice sektionsföreträdare på OP har valt att avgå och Isak Björk föreslås till efterträdare. Vice
sektionsföreträdare har representerat studentkåren i FOUN. Förslaget är att Isak Björk efterträder.
Beslut

att utse Isak Björk till studentkårens nya representant i FOUN.

§9 Rapport från ledamöter och övriga:
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§9a. Ordförande
Inriktningsbeslut för höstterminen gällande Corona: i regel skall undervisning ske på distans,
däremot öppnar skolan upp för campusutbildning vid behov, dock krävs beslut om avsteg för detta.
Övriga rekommendationer från FHM skall fortsätta följas, så som social distansering. Därtill
kommer schemabokning ses över, studieplatser i salar halveras mm.
Kursvärdering och programvärdering: En mall för detta har tagits fram men har dock inte fastställts
än. Det återstår att besluta om vilken teknisk lösning för analys som ska nyttjas. Det övergripande
syftet är att göra kurs- och programvärderingarna mer systematiserade, vilket är en punkt som UKÄ
tidigare anmärkt på. Förhoppningen att få detta klart till HT kommer inte uppfyllas utan deadline
flyttas istället till årsskiftet, mallen kan dock komma att användas redan under hösten.
Årsstämma preliminärt 14–15 oktober. Planen är att nuvarande styrelse går på inplanerat internat
med FHS-styrelse 8–9 oktober.
§9b. Vice ordförande
Två dokument: utkast på förslag till stadgar samt idéprogram. Krävs diskussion i styrelsen gällande
stadgarna, exempelvis vad det gäller räkenskapsåret samt förslaget att införa vår- och höstsstämma.
Det återstår även arbete med idéprogrammet. Planen är att i god tid kunna ta fram en proposition till
årsmötet. Vice ordförande uppmanar ledamöter att skriva i dokumentet. Förslag från ordförande att
skicka idéprogrammet på remissrunda till sektionerna.
§9c. Andra vice ordförande
Inget att rapportera.
§9d. Sekreterare
Carl Hallström är ej närvarande men rapporterar att han på grund av dålig planering inför mötet
kopplat till FM övning inom ramen för OP inte gjort klart föregående mötesprotokoll. Utöver det
inga tillägg.
§9e. Ekonomiansvarig
Bokslut för maj månad har skickats ut per mail i vanlig ordning. Räkenskapsåret närmar sig sitt slut,
därför kommer i början av juli ett antal utskick till styrelsen gällande detta.
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Ordförande och ekonomiansvarig har haft ett bra möte med FUS gällande arvodering och därefter
har en budget för kommande räkenskapsår tagits fram. Överenskommelse: mindre ökat anslag för
arvodering med villkor att studentkåren börja förbruka sina reserver. Skolan vill se att studentkåren
gör av med de pengar som de tilldelas från FUS innan de tilldelar mer medel.
I verksamhetsbudgeten för nästkommande period (2020–2021) kommer sektionerna förslagsvis att
få en gemensam pott att äska ifrån utöver en mindre egen budget. Detta skiljer sig från dagens
struktur där sektionerna har relativt stora separata poster. Avsikten är att fortsatt uppmuntra
sektionerna att anordna fler aktiviteter, men att samtidigt kunna budgetera liten närmare vad de
vanligtvis spenderar.
Studentkårens medlemshanteringssystem Membit fakturerar för juni och juli och därmed hamnar vi
över budget för denna post, detta jämnar dock ut sig i
Beslut

att anta budgetförslag ”nr 1”.

§9f. Studiesociala utskottet
Har köpt in kamera och högtalare. Glädjande besked att inspark delvis kommer kunna bedrivas
fysiskt. Tackat ja till fråga från skolan om att studentkåren kan finnas representerade då nya
studenter hämtar ut passerkort mm. inför HT.
§9g. AMG
Låg aktivitet. Planeras för en digital arbetsmarknadsdag i oktober. Dock är detta väldigt preliminärt
än så länge.
§9h. Traditionsutskottet
Första utkast på traditionsprogram kommer snart.
Planerar för inköp till utskottet.
§9i. Övriga
Medlemsansvarig Linnea Fernström har inget att rapportera.
§10 Övriga frågor
§11 Aktuellt kalendarium
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Inget inplanerat.
§12 Nästkommande möte
Preliminärt kring terminsstart. I samband med detta är ambitionen att genomföra workshop gällande
idéprogram.
§13 Mötets avslutande
Ordförande Ida Lewenhaupt avslutar mötet 16.05

…………………………
Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Sara Carlstein, Mötessekreterare
Försvarshögskolans Studentkår
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Linnéa Fernström

…………………………
Linnea Fernström, Justerare
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