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Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-09-15
§1 Mötets öppnande
Ordförande Ida Lewenhaupt öppnar mötet 17.03
§2 Närvaro och fastställande av eventuella adjungeringar
Närvarande: 11 st
Ida Lewenhaupt
Sara Carlstein
Carl Hartman
Molly Jerlström
Karl Agell
Linnéa Fernström
Carl Åkerström
John Nisser
Isak Björk
Cornelia Lind
Camilla Sjölén
Ej närvarande: 4 st
Vera Stocks
Lucas Svärd Almenäs
Sebastian Axelsson
Carl Hallström
§3 Val av ordförande och sekreterare (endast om ordinarie ej är närvarande)
§4 Val av justerare
Beslut

att utse Sara Carlstein till justerare.

§5 Anmälan av ämne för övriga frågor
Skrivelse angående doktorander, om man sitter med i utskott så förlängs studietiden. Fråga
angående vem man kan vända sig till. John Nisser och styrelseordförande överens om att
diskutera detta utanför mötet.
§6 Godkännande av dagordning
Beslut
att fastställa dagordningen enligt förslag.
§7 Föregående mötesprotokoll (bifogat)
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Beslut

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslut

att lägga mötesprotokoll från 15 maj 2020 till handlingarna.

§8 Rapport från sektionerna:
[Sektionsföreträdare är föredragande]
§8a. Civila sektionen
Distansundervisning under våren har varit delvis problematisk i vissa kurser. Några kurser
har ansökt om undantag från distansundervisning för höstterminen. Vanliga problem som
dyker upp vid kursstart; litteraturlistor som inte överensstämmande, scheman osv.
Kommunikationsproblem internt på skolan angående nya program. Civila Sektionen får
frågor från kollegiet gällande ändringar av programutbud. Dialogen bör föras av skolan.
Ordförande tillade att en utvärdering berörande dialog med högskolan ska göras för att se
över hur studentinflytandet fungerar. Kommer lyfta att Studentkåren i vissa fall blir
informationskälla till lärare, att det försätter Kåren i en konstig situation och riskerar att
missförstånd uppstår.
§8b. Doktorandsektionen
Årsmöte planerat till efter Kårens årsstämma. Ett av styrdokumenten som styr
forskarutbildningen har ändrats, möjliggör större frihet i val av kurser.
§8c. HMU sektionen
HOP har precis valt ny representant. Rapporterar även att det i den yngre kursen är svårt att
lära känna varandra när man sitter via Zoom.
§8d. GMU (OP) sektionen
Vill flagga för dålig kommunikation mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan
gällande anmälningar av sexuella trakasserier osv. Högskolan upplever sig dåligt
informerad. Förväntan på att Kåren är informerande organ, vilket är problematiskt.
Likabehandlingsdag då en bataljonschef uttryckte sig klumpigt, och dagen upplevdes i
allmänhet som bristfällig samt att anställda inte har tillräcklig kunskap inom området.
Synpunkt på ekonomisk bit nu efter omfördelad budget; man gör ett avdrag på budgeten för
OP på 10 000 kr. Föregående budgetår påverkades av corona, utgifter drogs ner mycket men
är inte representativt. I och med att programmet utökar upplevs 4000 kr som väldigt lite,
önskar dubblera den. Ekonomiansvarig kommenterade att det är svårt att ge svar direkt, men
finns det goda skäl att tro att budgeten är för låg bör det inte vara några större problem att
revidera. Ska titta närmare på detta tillsammans med Cornelia.
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§9 Rapport från ledamöter och övriga:
§9a. Ordförande
Internat med rektors ledningsgrupp, fokuserade på omarbetning av organisationen för
kommande år. Kommer medföra mer arbete för nästkommande styrelse.
Internat med FHS styrelse 8–9 oktober.
Årsstämma planerad 15 oktober, via Zoom för att kunna säkerställa deltagande på lika
villkor för samtliga som vill delta. Kommer föreslå att medlemsavgiften höjs till 100kr
istället för 50 kr med anledning att medlemmarna inte ska kosta mer än de tillför, beslut om
detta förslag tas på nästkommande möte. Verksamhetsberättelse behöver slutföras inför
nästkommande styrelsemöte samt förslag för arvoderingar. Arvodering kommer inte kunna
genomföras till den grad som önskats då ekonomiansvarige och ordförande har upptäckt nya
omständigheter som behöver lösas innan ett förslag kan läggas fram. Detta arbete beräknas
ta längre tid än den tid som är kvar till årsstämman.
T2 dialogen, har varit i kontakt med berörda om att fylla i utvärdering på Drive, angående
studentinflytande och samarbete med skolan.
Information om mässen. Skolan vill just nu avvakta med att öppna för att se hur
smittspridningen ser ut efter terminsstart. Högskolan har varit positiv till mässledningens
förslag på hur man ska kunna öppna under säkra former med restriktioner.
§9b. Vice ordförande
Idéprogrammet, är möjligt att presentera på årsmötet i den form det är nu, som en start. För
att få effekt behöver det följas av en stadgeändring. Att presentera på årsmötet: ett
idéprogram samt en proposition om att införa detta i stadgan. Förslag presenteras på
nästkommande möte.
§9c. Andra vice ordförande
JoL-möte blev framskjutet.
Miljörådsmöte har genomförts, pågår arbete och skolan är skyldig att uppdatera sin
miljöplan, en handlingsplan som Kåren kommer att få tillgång till.
§9d. Sekreterare
Samtal med; träffat ny programansvarig från Folk och Försvar. Förhoppningsvis en Samtal
med i Oktober, har skickat avstegsansökan till skolan.
§9e. Ekonomiansvarig
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Månadssammanställning från Augusti har skickats ut. Bokföringspärm från förra period är
hos revision. Preliminärt ser det bra ut men avvaktar på respons. Beslut om budget skjuts
upp till nästkommande möte.
Förslag

till beslut att anta den ekonomiska policyn som Studentkårens egen och lägga
fram den på årsmötet 2020.

Beslut

att anta den ekonomiska policyn som Studentkårens egen och lägga fram den
på årsmötet 2020.

§9f. Studiesociala utskottet
Vera Stocks är inte närvarande och har inget att rapportera
§9g. Traditionsutskottet
Lucas Svärd Almenäs är inte närvarande och har inget att rapportera
§9h. AMG
Uppföljningsrapport till FuS har slutförts, mer info om vad som har hänt under året.
§9i. Övriga
Medlemsansvarig rapporterar att allting har fungerat bra med nya studenter som blivit
medlemmar.
Sebastian Axelsson är inte närvarande och har inget att rapportera.
§10 Övriga frågor
§11 Aktuellt kalendarium
18/9 Möte med FUS om uppföljning av beslut om tilldelade medel
8–9/10 Internat med FHS Styrelse
15/10 Årsstämma
§12 Nästkommande möte
30 September, för att ta beslut om bilagor för årsstämman. Alla bilagor samt förslag behöver
klubbas av styrelsen innan de läggs fram för årsmötet. Mötet kommer hållas via zoom.
§13 Mötets avslutande
Ordförande Ida Lewenhaupt avslutar mötet 17.41

Försvarshögskolans studentkår

∙

Box 27805, 115 93 Stockholm

∙

karen@fhs.se

www.fhs.se/karen

—

Praesentia studia securitas futura

—

∙

IL__ MJ__ SC__
2020-09-15

…………………………
Ida Lewenhaupt, Ordförande
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Molly Jerlström, Sekreterare
Försvarshögskolans Studentkår
…………………………
Sara Carlstein, Justerare
Försvarshögskolans Studentkår
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