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Protokoll Styrelsemöte 20.11.2020
Plats: Stockholm (digitalt mötesrum)
Tid: 17.00

Närvarande:

[digitalt via zoom]

Ordförande: Viktorija Pesic (VP)
Första viceordförande: Karl Agell (KA)
Andre viceordförande: Joel Valentin Berglund (JB)
Ledamot: Lina Bonander (LB)
Ledamot: Adam Schelin (AS)
Ledamot: Anna Friman (AF)
Ledamot: Anita Omerbasic (AO)
Ledamot: Ponthus Jessmor (PJ)
Ledamot: Miranda Malk (MM)
OP: Ian Fernström (IF)
Doktorand: Henrik Paulsson (HP)
Civsek: Carl Åkerström (CÅ)

Frånvarande:
HOP: Camilla Sjölén (CS)
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§1. Mötet öppnas
16.08

§2. Val av Ordförande
Viktorija Pesic väljs
§3. Val av Sekreterare
Joel Berglund väljs till sekreterare
§4. Val av Justerare
Karl Agell väljs till serkreterare

§5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden bestäms till 12 röstberättigade styrelseledamöter

§6. Fastställande av Dagordning
Dagordningen fastställd till förslagen

§7. Beslut mellan möten
Inga beslut mellan möten är tagna.

§8. Verksamhetsplan
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Dragning och förklaring av verksamhetsplanen av VP.
KA: mer omfattande och tydligare verksamhetsplan än tidigare verksamhetsår. Tydlig
ansvarsfördelning.
VP: verksamhetsplanen finns för att kunna följas.
IF: begär byte av ordval; ”corona-pandemi till” ”pandemi”.
Verksamhetsplanen fastställs för verksamhetsåret 2020-2021.

§9. GDPR Policy
Kåren behöver på grund av EU-lag ha en GDPR-policy.
“GDPR POLICY -The Student Union at the Swedish Defence University” dragning av VP.
GDPR-policyn såsom den är presenterad är fastslagen.

§10. Rapport från samtliga förtroendevalda
PJ: Inget nytt, fortsatt samarbete med Kadettkåren. Måndag 23.11.20 förhoppningsvis beslut
rörande start av Kadettkår eller ej.
IF: Många fysiska moment tagits bort. OP-sektionen är fullt tillsatt. Höga Rådet är nu valt, även
det fullt tillsatt. Arbete rörande kvalitén på utbildningen stort fokus nu under distansstudier.
LB: Fortlöpande möten, ställer om till distansevenemang. Två planerade evenemang över
Zoom. Främja och möjliggöra mötet mellan studenter även under rådande restriktioner.
Studiesociala, 12 personer – många från kandidatprogrammet i statsvetenskap, stort
engagemang.
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KÅ: fortsatt verksamhet. Uppkommit smärre problem men ämnesrådsrepresentanterna har
kunnat lösa dem flesta själva. Problem med helpdesk, ämnesrådsrepresentanter ges inte
möjlighet att utföra sitt arbete – helpdesk sätter sig på tvären.
AS: bra start på arbetet i AMG. Planer på evenemang och talare. Målsättning att ha två
evenemang innan jullovet. Hade planer på mindre evenemang på plats – men har frångått dessa
planer på grund av striktare restriktioner.
AO: vilja att inkludera fler internationella aktörer och försöka se vad studenter på skolan vill
se.
AF: inte varit jättemycket med medlemshanteringen. Mitt i terminen. Möte med FUS
framflyttat till början på december. Orientera kring fadder- och mentorskapsprogrammen.
MM: ny JoL-plan för 2021. Vill att alla utskott och sektioner ska ha en JoL-representant för att
kunna sammankalla större grupp för ökat arbete. Integrera jämställdhet i verksamheten på ett
vardagligt sätt, inte proklamera ”feminism” som kanske skrämmer bort deltagare. Kolla med
FoF för att inkludera detta i Samtal med. Idéer kring sociala media, e.g. julkalender eller dylikt
över sociala media.
VP: -Vi kan bjuda in egna talare
JB: förklaring över hur samarbetet med FoF ser ut
MM: be att inkludera i talarpasset, inte eget fokus (FORMULERING)
HP: Annick Wibben
JB: Snabbt om FoF, evenemang 4e dec – utskick kommer inom kort. AFF, webbinarium
rörande nysläppt bok, pejla vilka talare vi vill ha in. KUS, bra samarbete i KUS – inga nya
kursplaner fattades, alla skickades på återremiss.
HP: De flesta doktorander handleder kadetter. DokSek planerar in ett möte med en
arbetsrättsjurist för att lönestrukturen för doktoranderna inte är tillfredsställande.
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KA: restriktionerna och rektorns inriktningsbeslut kom idag, studier och arbete tills vidare.
Omorganiseringsutskottet är i full gång, något oklart och virrigt i allmänhet. Kort från SFSmöte
VP: - Jag är medverkande i nätverket.
VP: Nytt beslutsorgan som samlar alla beslut som går genom rektor. Studenthälsan, främst SU
som erbjuder andra lärosäten att ta del av. Vi har ingen egen kurator på FHS – samma kurator
är för hela studenthälsan, problematiskt och svårt att få tid hos denne. Ledningsgruppsmöte,
omorganiseringsarbete

väldigt

omfattande

–

styrmöte

om

alla

delprojekt

under

omorganisationen samt alla projekt som sker på skolan. Ytterst förvirrande, många projekt och
spridda inriktningar för projekt, hade gärna sett mer uppdelad projektstruktur då det är för stort
och spretigt. Skolan försöker i alla fall.
HP: Vi bör vara representerade i alla delar av
VP: Redan funderat på det

§11. Beslut om Traditionsutskottet
I nuläget overksamt utskott; traditionsutskottet. Förslag att lägga ner utskottet som eget utskott
och flytta över verksamheten till Studiesociala utskottets paraply.
Kort dragning om anledning och möjlighet för planerad omorganisation av VP och KA.
Yrkanden:
att

utfärda stadgetolkning av stadgans §6 mom.2 att styrelsen har rätt att upplösa och

omorganisera inom sig utsedda utskott
Attsatsen antogs
att

upplösa Traditionsutskottet som ett eget utskott

Attsatsen antogs
att

uppdra Studiesociala utskottet att överta Traditionsutskottets verksamhet
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Attsatsen antogs
Beslut om Traditionsutskottet fattat.

§12. Budget och ekonomisk presentation
Dragning av KA.
Presentation av huvudpunkter i den ekonomiska policyn av KA.
IF: fråga, om man vill äska pengar – hur gör man då?
KA: visar budgetposter och förklarar tillvägagångssätt.
KA kommer sammanställa ett äskande till skolan för att få bidrag. Mer detaljerade handlingar
kommer komma närmare när det finns och är till att skickas in till skolan.
KA: dragning av den reviderade budgeten, huvudskillnader är traditionsutskottet som
försvunnit och studiesociala utskottet som redovisas annorlunda.
Den presenterade budgeten fastställs av styrelsen.

§13. Samverkan med Karlberg uppdatering
VP: min bild de senaste veckorna. Samverkansplan om hur samverkan skulle se ut fanns vid
föregående möte. Sedan föregående möte har förutsättningarna för kåren/kårerna förändrats.
Viljan att skapa en egen kår verkar inte ha varit övergripande på Karlberg. Ökad representation
i skolans organ har tillfrågats och skolledningen ser positivt på detta.
KA: samma bild som VP. Detaljer kring vilka organ och hur representationen kommer se ut.
Positivt möte på Karlberg. Gott samarbete med IF och PJ men även Julia Svanh
(Huvudförtroendevald och MQ för 228e kursen på Karlberg).
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JB: arbetet med kårens omorganisation har lagts på is tills beslut om kadettkåren. Gott
samarbete med IF, PJ och andra på Karlberg.
IF: förklarar lite kort rörande hur är Kadettkåren tänkt att fungera och verka, förklarar
förutsättningarna för Kadettkåren. Även synen på egen studentkår i sittande årskurs.
PJ: Förklarar grunden till de nya tankarna kring kåren/kårerna.
MM 227 Richard Rolf, gick in i försvarsställning, mycket arbete inför grundandet av kåren.
Hoppas kunna presentera ett beslut innan skolledningen skall ta beslut för mottagandet av fler
studentkårer (9e december 2020). Trycker på hur gott samarbetet varit med sittande presidium
och hur sittande presidiums inställning mot Karlberg är ytterst tillfredsställande.
VP: positivt om beslut kan komma snart, men inte ohanterbart om beslutet dröjer längre än till
när skolan fattar beslut kring mottagande av multipla studentkårer. FHS styrelse kommer fatta
ovan nämnda beslut oavsett om Kadettkåren startas som kår eller inte. I det samarbete som har
startats så är den öppna kommunikationen en viktig del och vi hoppas att det kommer fortsätta
på det sättet.s
Punkten lades till handlingarna.

§14. Nya samarbeten
VP: vän och alumn från FHS, 2250nätverk. Presentation om detta. Bra forum för
kunskapsdelning och plattform för vidare samarbeten. Fler tankar om fler samarbeten.
Punkten lades till handlingarna
§15. Kåren i samtiden
VP: genomgång av nya plattformar, hemsida och godkännande av kårens konto på slack. Nya
striktare restriktioner. Måste vara på distans, erbjuda stöd till studenter och medlemmar att
utföra och anordna evenemang och dylikt digitalt. JB skissar på ny grafisk profil och logga.
Punkten lades till handlingarna.
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§16. Övriga frågor
KA: Rörande utskottsplatser mellan KUS och FUS. Joel Berglund och Camilla Sjölén byter
plats och utskott i skolans organisation.
Delge plats i utbildningsutskottet för Joel Berglund
Beslutats enligt förslag.
Delge plats i kursplaneutskottet för Camilla Sjölén.
Beslutats enligt förslag.

KA: bra jobbat med introsamtalen.
KÅ: var kan man köpa en FHS-påse?
VP: vi har nog en påse på kansliet.
MM: möjligt pris i adventskalendern?
AF: något om Linked in (fattar inte linked in).
AS: bild på hemsidan
JB: kan vara behjälplig där
§17. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 17:45
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_________________________
Viktorija Pesic, ordförande
Försvarshögskolans studentkår

_________________________
Joel Berglund, sekreterare
Försvarshögskolans studentkår

_________________________
Karl Agell, justerare
Försvarshögskolans studentkår
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