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Protokoll Styrelsemöte 17.12.2020
Plats: Stockholm (digitalt mötesrum)
Tid: 16.30

Närvarande:

[digitalt via zoom]

Ordförande: Viktorija Pesic (VP)
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:
Första viceordförande: Karl Agell (KA)
HOP: Camilla Sjölén (CS)
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§1. Mötet öppnas
16.37

§2. Val av Ordförande
Viktorija Pesic väljs
§3. Val av Sekreterare
Joel Berglund väljs till sekreterare
§4. Val av Justerare
Lina Bonander väljs till justerare

§5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden bestäms till 11 röstberättigade styrelseledamöter

§6. Fastställande av Dagordning
Dagordningen fastställd till förslagen

§7. Föregående protokoll (2)
Protokoll Konstituerande Styrelsemöte 26.10.2020 (1) läggs till handlingarna
Protokoll Styrelsemöte 20.11.2020 läggs till handlingarna
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§8. Beslut mellan möten
Inga per capsulambeslut fattade

§9. Beslut om portföljsbeteckning ”Koordinator för mentorskapsprogrammet”
-

Anna Friman ges titeln ”Koordinator för mentorskapsprogrammet”.

§10. Beslut om representation
Skolan

har

många

delprojekt

där

studentkåren

är

representerade

med

som

studentrepresentanter.
Diskussionspunkt och rekognosering i delprojekten från representanterna i dessa, kort dragning
av VP, CÅ och JB.
Beslut: Att byta studentkårsrepresentant i Arbetsmiljögruppen från Viktorija Pesic till Henrik
Paulsson.

§11. Revidering av kontoplanen
Kontorevisionen drogs, som presenterad av KA, av VP.
Revisionen berör enbart byte av namn på posten som berör mentorskaps- och
alumnverksammheten. Några av koderna justeras då de var felskrivna senast, själva budgeten i
sig påverkas inte.
Kontorevisionen godkändes.
Förslag att: ge Karl Agell friheten och mandatet att göra korrigeringar i kontoplanen löpande.
Beslut: Karl Agell ges friheten och mandatet att göra korrigeringar i kontoplanen löpande.
§12. Hemsidan
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Dragning och presentation om hemsidan av VP.
Styrelsen ser positivt på den kommande hemsidan.
Inga övriga frågor rörande hemsidan.

§13. Diskussion om kommunikationsstrategi
Pandemin gör att i stort sett all vår kontakt med medlemmar går via sociala media.
Vi måste kommunicera mer taktiskt för att nå ut tillfredsställande.
Öppna upp för att släppa in medlemmar att få möjlighet att kommunicera.
AS: hade gärna sett en internutbildning.
IF: håller med AS, gärna sett en utbildning inom kommunikation.
VP: Vi kan kolla på en utbildning. Kårens nya, bättre, närvaro på sociala media har mynnat ut
i mycket mer spridning.
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§14. Samverkan med Karlberg
IF: Skapandet av kadettkåren kommer fortgå. Grundar sig i intresset för kadetten, mer enat
inflytande för kadetterna. Strukturera upp OP. Bättre/enklare inflytande mot både FHS och FM,
kadetternas situation som ett ”skilsmässobarn” mellan dessa två myndigheter. Innan nästa
årsmöte kommer beslut fattas angående kadettkårens grundande. Även FHS Styrelse (skolan)
kommer fatta beslut rörande ökad studentrepresentation (2 kårer). Omfattande stadgearbete för
Kadettkåren genomförs av MQ 228e kursen (Julia Svahn), PJ och verksamhetsrevisor.
PJ och IF kommer inte lämna styrelsen under verksamhetsåret 2020-2021. Att Kadettkårens
skapande lyfts tidigt är för transparens kårerna emellan. Kårpresidierna har och kommer ha
löpande kontakt.
Eventuellt skapande av ett gemensamt samverkansdokument (vad detta ska innehålla återstår
att se).
PJ: angående stadgearbetet, vill gärna ha insyn och inspel från FHS studentkår. Kommer skicka
stadgarna för remiss till FHS Kårstyrelses presidium.
VP: angående tidsplan, när kommer detta ta fart officiellt?
PJ: någon gång i februari kommer kadettkåren bli officiell. Kommer behöva ske en diskussion
mellan kårerna angående representation.
VP: gärna en övergångsperiod, underlätta för Kadettkåren. En överlämning på 1-2 månader,
hur ska detta se ut?
IF: efter årsmötet. Vi vet inte riktigt hur lång tid det kommer ta innan Kadettkåren kommer vara
upp and running. Övergångsarbetet sker nog i ett senare skede. Under detta verksamhetsår
kommer arbetet med Kadettkåren vara för uppstart (uppstartsarbete).
VP: övergångsperioden kommer behöva ske under ert uppstartsarbete.
JB: dubbel representation för studenter/studerande i och med medlemskap i, och representation
från, två kårer samtidigt kommer inte accepteras från skolan.
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Inga övriga frågor angående Samverkan med Karlberg.
VP: avslutande på punkten, väldigt tråkigt med uppdelningen.

§15. Rapport från samtliga förtroendevalda
LB: det har gått bra för Studiesociala Utskottet. Två evenemang, det sista evenemanget sker
imorgon (18.12.2020). Spelkvällen gick över förväntan, kom fler än väntat – allmänt positiv
inställning till digitala evenemang.
Pluggstuga, kopplat till mentorskapsprogrammet uppkom som förslag.
AF: mentorskapsprogrammet får framåt. Medlemshanteringen går bra. Inget att rapportera från
FUS.
VP: tillägg, skolan har haft oerhört positiv respons på mentorskapsprogrammet.
AO: blandat intresse att medverka på digitala evenemang från våra vanliga samarbetspartner.
E.g. FM är svårflörtade. Arbetsmarknadsgruppen Kompass är fyllt, rekryteringsprocessen klar.
Samkörning av AMG och Mentorskapsprogrammet (mentorer från proffesionen)?
-

Starta evenemang, samarbetspartners.

-

Mentorerna och AMG kan ha möten.

-

Meet and geet, externa föreläsningar?

AS: sysslat med personlig brainstorming. 2 talarkvällar kopplat till feminism, talat med MM.
Ytterligare talaridé; Westerhilm.
MM: positivt inställd. Hur fungerar det med politisk ställningstagande?
VP: vi får vara politiska – så länge vi inte är partipolitiska.
AS: andra talarpass, Amanda Broberg och Ivar Arpi, tänkt två separata pass.
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Adam Schelin ges mandat att kontakta Johan Westerholm.
VP: inflikning, få in alla i slack!

CÅ: studentrepresentation vacklande. Ett av masterprogrammen kommer inte ha mågon
representation eller utvärdering under den första terminen. Enbart ett representationstillfälle
per termin.
Kyligt mottagande av studentrepresentanter i vissa representationsorgan.
Krigsspel för introterminen, kommer kanske kunna anordnas när restriktionerna är lyfta
(mindre strikta).
FoUN, diskussionspunkt (ej protokollfört).
Problem med introterminen (ej protokollfört).

MM: JoL – inte hänt så mycket. Digital kommunikation går framåt. Adventskalendern inte
oerhört positivt men finns ändå där.
AS: presentera promises made – promises kept?

JB: Webbinariet med Allmänna Försvarsföreningen gick bra. Det kom många HOPare, väldigt
positivt. Arbetet med loggan fortgår. Luciatåget gick bra, fått positivt utslag i våra kanaler.

HP: Julgran skapad. Doktoranderna har fått representationsplats i projektgrupp 2b. Två
separata möten med forskningschef och rektor. Möte med fackförbund. Nyinkomna
doktorander, första utomskandinaviska doktoranderna, inget på engelska (dåligt). Önskar
representationsplatser som är relevanta för doktoranderna. Vill se er demonstrativt
ställningstagande från kåren.
Försvarshögskolans studentkår ∙ Box 27805, 115 93 Stockholm ∙ karen@fhs.se
∙ www.fhs.se/karen
— Praesentia studia securitas futura —

VP____
JB____
LB___
8(10)
17.12.2020

VP: forumen måste hålla god kvalitet.
KA (utlåtande av KA uppläst av VP):

”Övrigt om Ekonomi: Är ej på plats för att ta emot eventuella frågor på senaste
sammanställningen, hör av er direkt om det är något!
Också – främst till sektionsföreträdare och utskottsledare – ni behöver informera om
vad/när/hur mycket ni spenderar. Men ni behöver inte tillstånd för det om det sker inom ramen
för utskottets/sektionens egen verksamhet. Ni måste bara se till att ni håller er inom era ramar
– ställ gärna frågor om osäkra! Budgetposterna är er att nyttja!”
VP: Diskussion om att införskaffa bankkort för att underlätta ekonomihanteringen.

”Från Coronagruppen: Som bekant så är 1H VT21 beslutad att ske på distans. Efter samröre
med kåren, där jag stämde av med sektionsföreträdarna, kommer det finnas möjlighet att öppna
upp för fysiska studier under 2H VT21. Detta kommer i så fall ske med minst 4 veckors varsel.
Kåren har lyft att det är viktigt att studenter i riskgrupper fortfarande erbjuds möjlighet att delta
på distans. Detta ska dock inte ses som en indikator på att skolan kommer öppna upp under
2H, utan endast att möjligheten. finns om smittläget förbättras.”

VP (själv): sen senaste mötet, 2 ledningsgruppsmöten. Styrelsemöte med skolan.
Högskoleförvaltningen; efter 2025 bygga ut, halverad tid för verkställande av bygglov vid löfte
om byggnation av studentbostäder. Strategiarbete, ekonomiska modeller.
Mötesdeltagarna var inte vana vid digitala möten, framtida mötesprotokoll protokollförs även
vilken beslutsform som använts vid beslut.
§16. Nya samarbeten
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JB: Företag/organisation rörande Krishantering i Stockholms län.
JB lämnar över fortsatt kommunikation och samarbete till AO och AMG.
VP: 2250-nätverket, inte hört något nytt.
Ytterligare nya samarbeten välkomnas varmt.

17§. Kåren i samtiden.
Coronasituationen, diskussionspunkt.

18§. Övriga frågor.
VP: allmän uppmaning, kalendarium ligger i vår google drive. Ska vi ha en gemensam
kalender?
Nästa styrelsemöte sker redan i januari.

§19. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 18:15

Försvarshögskolans studentkår ∙ Box 27805, 115 93 Stockholm ∙ karen@fhs.se
∙ www.fhs.se/karen
— Praesentia studia securitas futura —

VP____
JB____
LB___
10(10)
17.12.2020

_________________________
Viktorija Pesic, ordförande
Försvarshögskolans studentkår

_________________________
Joel Berglund, sekreterare
Försvarshögskolans studentkår

_________________________
Lina Bonander, justerare
Försvarshögskolans studentkår
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