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Protokoll för SLUSS vårmöte 2021 

Datum: Fredag 14 till söndag 16 maj kl. 18:00– 13:00  

Pltas: Zoom 

Närvarande: 

Mattias Eliasson Ledamot, SMS närvara under § 1-22, 25-27 och 29-30 
Daniella Timbuc   Fullmakt, ASK närvarar under § 8,10-12, 15, 16, 18, 19, 21-24 och 28. 

Felicia Edman  Fullmakt, ASK närvarar under § 25-27 och 29-30 
Jacob Nylander Ledamot, LMK närvarade under § 1-20 
Ida Svedenius   Ledamot, VMF närvarar under § 1-24 och 28 
Jonathan Samuelsson  Ledamot, SHS 
Ida Segesten  Ledamot, ULS 
Julia Lindh   Ledamot, HAS 
Anja Pedersen  Ledamot, SLUSS DN Närvarande under § 10, 11, 18 och 19 

Övriga närvarande: 

Marie Petersson Ordförande, SLUSS Närvarande under § 7-30 

Elin Fridlund  Vice ordförande, SLUSS 

Thea Folke  Andre rådgivare, SLUSS Närvarande under § 11-30 

Gustaf Bengtsson Kassör, SLUSS Närvarande under § 11-30 

Ej närvarande:  

Tuva Wrenfelt  Förste rådgivare, SLUSS 
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Punkt   
§ 1  

 
Mötet öppnas 
Elin Fridlund öppnar mötet 18:00 och hälsar alla välkomna. 
 

§ 2  Val av mötessekreterare (b) 
 
Beslut: 
Att välja Elin Fridlund till mötessekreterare. 
 

§ 3  Godkännande av fullmakter och adjungerade personer (b) 
Det har inkommit 2 fullmakter från ASK istället för Izabelle Borg Nilsson, dessa har inkommit innan påbörjat 
möte. 
 
VMF önskar adjungera Mika Berglund, Ordförande VMF till § 28.  
 
Beslut: 
Att godkänna inkomna fullmakter. 
Att adjungera Mika Berglund (Ordförande VMF) till § 28. 
 

§ 4  Val av justeringsperson tillika rösträknare och kontrollräknare  (b) 
 
Beslut:  
Att välja Jonathan Samuelsson till justerare tillika rösträknare. 
Att välja Thea Folke till kontrollräknare 
 

§ 5  Fastställande av dagordningen (b) 
§ 13 – utgår. 
§ 17 – bilaga innehåller period 3 och 4.  
§ 22 tas mellan §11 och §12. 
 
Övriga fråga  
– Välkomstenkätspris (Elin)  
– Schemafri kårdag (ULS/ASK) 
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Beslut:  
Att fastställa dagordningen med ovan tillägg 
    
Bilaga: 5 – Dagordning vårmöte 2021 
 

§ 6  Godkännande av kallelseförfarandet (b) 

 
Beslut: 
Att godkänna kallelseförfarandet.  
 
Bilaga: 6 – Kallelse vårmötet 2021 
 

§ 7  Föregående mötesprotokoll (b)  
 
Beslut:  
Att lägga protokollet från vintermötet 2021 till handlingarna. 
 
Bilaga: 7 - Protokoll vintermöte SLUSS med underskrift och utan personnummer 
 

§ 8  Lägesrapport om kårernas och presidiets arbete (i) 
En runda där alla får berätta vad som har hänt på respektive kår sedan senaste mötet. 
 
LMK - Styrelsen arbetar just nu med att förflytta våra kårposter då programmet ska bli 3 årigt ifrån hösten 
2021. LMK förflyttar även en del andra poster som ex Lantmästaredagen. Anledningen är att det kan vara bra 
att ha lite mer kunskap och kontakter när man ska anordna den. I årskurs 1 har varit ute på fältvandring nu i 
veckan som vi själva anordnat med Hir Skåne. Börjat med att Revidera värdegrunden också ska ha möte om det 
nästa vecka. Kolla även på detta med kåraktiviteter och få igen det men vi valde att lägga det på hyllan till 
restriktionerna släpper lite. Har planerade fester till sommar ifall det är möjligt. Planeringen för välkomstveckan 
håller LMK på med och valt in alla poster till det gjorde vi på förra kårmötet 4/5. Har ytterligare ett extrainsatt 
kårmöte den 25/5 för att rösta igenom förflyttningen av kårposterna. 
 
HAS - HAS har sedan senaste mötet haft några styrelsemöten där de har diskuterat hur de ska hjälpa 
studenterna att få en sammanhörighet. Flertalet olika aktivitet har blivit inplanerade såsom en digital sittning 
med Disney tema och flertalet olika covid anpassade grillkvällar, pizzakvällar och andra aktiviteter på 
anläggningar. Det har även börjat planeras för treornas avslutning och välkomnandet av de nya ettorna till 
hösten. Överlag så klarar sig kåren bra igenom covidpandemin.  
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ULS - Vi har öppnat pubverksamheten, med platsbokning för sällskap av max 4 personer, max 6 sällskap åt 
gången (det är vad vår lokal tillåter enligt 1pers/10kvm), alla beställningar görs vid bordet, enda ok anledningen 
att resa på sig är toalettbesök eller för att lämna lokalen. Folk har över lag skött sig väldigt bra och ingen har 
behövts ”slängas ut”.  
Digitala och utomhus event har fortsatt anordnas för att främja den studiesociala miljön. Tex Poängjakt 
utomhus vid valborg, digital sill-lunch vid valborg, bonnakamp i lag om 4 utomhus på campus, flertalet digitala 
föreläsningar som anordnats av utskott. 
Sista planerar digitala examensceremoni och ringverser. Ceremoninerna (2st) kommer att livesändas från aulan 
med talare på plats. Ringverser kommer ske digitalt (upp till 3st) och på plats i form av ringverspub med samma 
upplägg som tidigare restriktionspubar med tillägget att de livesänds.  
Haft digitalt Mars- och majkårmöte. På Marskårmötet valdes faddrar till de nya programmen in och på 
majkårmötet beslutades det att vi gör ett undantag från våra stadgar och därmed får Skogsekonomer bli 
fullvärdiga medlemmar i ULS läsåret 21/22. 
 
Deltagit i SFS FUM (sveriger förenade studentkårer fullmäktigemöte). (Jag insåg att det finns mycket inspiration 
att hämta från deras organisation när vi pratar om strategi och stadgar, det är ganska likt sluss fast i väldigt 
mycket större skala).  
 
ULS vice ordförande har deltagit i SFS:s nätverksträffar för studiebevakare (SQC) och studerandeskyddsombud 
(SSO). Samt möten med PN för NJ, VH och LT; FN och förberedande möten för NJ, VH och LTV; LFN för NJ. 
 
Studiebevakningen - rullar på men det är lite ont om folk i studieråden inför hösten, det är svårt att locka folk 
till studiebevakning när det bara är den ”tråkiga” delen som går att genomföra. 
senaste har vi jobbat extra med: Fortsatt dialog med FUNKA och PNLT om varför det är olika anpassning för 
samma kursmoment på LARK-programmen i Alnarp och Uppsala. Problem för FUNKA-studenter med 
mastersprogram vars examinationer till stor del är inlämningar, då förlängd tid endast leder till att 
inlämningarna överlappar varandra och arbetsbördan blir ohållbar. Oklarheter kring reglerför nytt 
examinationstillfälle för presentation av eget arbete i EXjobbs kurser. 
Planering med plan A, B och C pågår inför välkomstveckor både svenska och internationella 30/8 - 12/9. 
 
VMF - På VMF flyter det på. De har haft en digital sittning som gick bra med en hel del personer och den var 
lyckad, de hade hattema. De håller kontakten med uppdatering om framtida kårhuset. VMF har haft ett 
extrainsatt föreningsmöte och planerar för vårat kommande föreningsmöte genom att har tittat på de 
motioner som har kommit in och diskuterar det. De försöker planera event som är digitalt där näringslivet 
kommer och föreläser från olika ställen för att ändå anordna lite event för våra medlemmar. VMF har anordnat 
våra foderförsäljningar och pr försäljningar. Detta för att i alla fall anordna lite roligheter för våra medlemmar 
med restriktioner såklart och det har varit uppskattat. Välkomstveckan är under planering. 
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SHS - I Umeå är kårens verksamhet fortsättningsvis på den sparlåga den gått på under detta år. 
Studiebevakningen rullar på som den ska, och kårens olika sektioner har digitala möten för att hålla saker 
flytande. Vidare har många studenter lämnat Umeå av olika anledningar och kårens utbud av nöjesaktiviteter 
är reducerat till digitala pubkvällar och försök till aktiviteter med utbytesstudenter via länk eller i smågrupper 
utomhus.  
De har fått årsredovisning och bokslut för år 2019 men saknar fortfarande det för år 2020, vilket gör att vi ej 
kunnat söka bidraget från SLU ännu. De har där kontakt med Maria Orvehed för att kunna komplettera vår i 
övrigt färdiga ansökan. Kåren antog en budget för 2021 under vårens kårmöte, där en relativt stor del av 
intäkterna avsattes i en buffert för oförutsedda händelser på grund av det osäkra läget under pandemin. 
Då vi från och med nästa år endast har 50 platser för skogsvetarprogrammet på Skogis, utarbetas just nu ett 
förslag på hur kåren skulle kunna slimmas. SHS har i dagsläget 40 poster som ska tillsättas och om senaste 
årens statistik gällande söktryck och hur många som faktiskt väljer att börja studera här i Umeå, så är 40 
studenter en hög siffra.  
2021 års välkomnande planeras för fullt. De ser fram emot en höst där kåren förhoppningsvis har möjlighet att 
erbjuda allt det vi vill kunna erbjuda. 
 
SMS - Enligt senaste rapport. Det sker inte så mycket aktivitet nu och i samtal med lärarna så låter det som att 
det är bäst så. Dock så äger viss utomhusträning an, arrangerat utav idrottsmästaren. Fortsatt jobb med puben 
i kårhuset som skall stå klar innan sommaren. Fokus för styrelsen ligger på att hjälpa insparksmästarna att få till 
en så bra inspark som möjligt. Kan bli krångligt eftersom man behöver både plan A, B och möjligtvis C. SLUSS 
representant och Ordförande ska hålla info-presentationer för de antagna under sommaren, samt skicka ut 
välkomstbrev.  
 
ASK - Utöver det som styrelsen gör kontinuerligt som att exempelvis delta på FN- och PN-möten, 
kårordförandemöten, ha kontakt med våra utskott och så vidare har den gångna terminen vad gäller aktiviteter 
varit lugn. ASK har, likt många andra, på grund av corona haft låg profil vad gäller aktiviteter för att försöka få 
en uppfattning om hur läget möjligen skulle komma att förändras. Istället har styrelsen under denna termin 
jobbat väldigt mycket med studiebevakning framförallt i koppling till hur studenter upplevt studierna med 
anledning av corona. Det har varit flera studenter som hört av sig till styrelsen med frågor som rör studiemiljön 
i förhållande till corona och mycket tid har gått åt att diskutera dessa frågor, men också försöka hitta strategier 
för att underlätta för studenterna att veta var de ska vända sig för att få svar från SLU. I samband med att dessa 
frågor har diskuterat har intresset för att vi som styrelse ska kunna hjälpa till bättre vad gäller 
studiebevakningen resulterat i att styrelsen haft kontakt med Sandra Klinth på SLU. Genom henne har styrelsen 
bokat in en workshop för att se hur vi som styrelse kan förbättra vårt jämställdhets- och lika villkorsarbete.  
 
Fortsatt har också styrelsen jobbat med att översätta kårens hemsida till engelska för att starta arbetet med att 
inkludera alla studenter på campus i kårarbete, det vill säga även de masterstudenter och kandidatstudenter 
som läser på internationella program i Alnarp. Utöver det har ett av kårens utskott under våren jobbat med att 
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ta fram Braxer, som är en typ av uniform/byxdress/arbetsdress, till alla program som är kopplade till kåren. 
Detta i syfte att vid framtida aktiviteter kunna bära dessa för att representera sitt program. Det har också varit 
ett sätt att under denna period locka studenter till att bli medlemmar i kåren. Generellt har ett stort fokus i 
styrelsen också varit hur vi ska kunna aktivera fler studenter i kåren och hur vi kan utveckla vårt arbete att nå ut 
till studenter då det framförallt under denna terminen, med tanke på corona, visat sig mycket svårt. ASK har 
dock under längre period haft svårt att aktivera studenter och hitta student-representanter till olika poster 
både i kåren, men också för SLUs räkning. Det planeras därför att under kommande tid prioritera att titta på 
strategier gällande hur vi ska kunna nå ut till studenter och aktivera dem i kårarbetet. Detta är samtal som ASK 
haft med SLUSS både tillsammans med andra kårer kopplade till SLUSS, men också enskilt. Styrelsen har genom 
nomineringar från studenter delat ut det Pedagogiska Priset vilket styrelsen gör årligen. 
 
Presidiet – Sedan vintermötet har presidiet varit med och utsett nya excellenta lärare. Elin har arbetat hårt 
med arbetsmiljön på torpet och nu är allting nästan färdigt. Internet är tillbaka och därmed kan presidiet arbeta 
på torpet igen. Presidiet har även haft möte med samtliga studentkårer och varit behjälplig i aktiviteter som går 
att arrangera trots corona, diskuterat och stöttat kårerna i hantering av ekonomi och inför välkomnandet 2021. 
Presidiet har även hållit i kårordförandemöten där fokus har varit corona och postcorona samt 
kårbidragsutredningen. Elin har även planerat och hållit i en lyckad välkomstutbildning och vidare diskussion 
om välkomstenkäten. Presidiet har även närvarat under internationella veckan som planerats mellan SLU och 
SLUSS. Generellt var veckan lyckad och det finns potential till att göra något likande nästa år fast fysiskt. Marie 
har fokuserat på kvalitetsdialoger, studentinlaga till UKÄ och rekrytering av nya prorektor. Dessutom håller 
presidiet på att förbereda och genomföra överlämningen till nya presidiet. Elin har arbetat med 
utbildningshanboken genom Noden, vidare beslut tas på UN:smajmöte. 
 

§ 9  Rapport från universitetsstyrelsen (i) 
Rapport från 18 mars och 27 april. 
 
Universitetsstyrelsen har haft två möten sedan vintermötet. Det första var 18 mars och var ett extra insatt 
möte inför rekryteringen av nya prorektor då Karin Holmgren avslutar sin tjänst 31 december 2021. Andra 
mötet handlade främst om vårpropositionen och vårändringsbudgeten. SLU fick inte så mycket som man hade 
hoppats på och det berodde på hur regeringen fördelat vårändringen. Detta är något som flera rektorer 
reagerat på. Mötet handlade även om riksrevisionen där SLU och man hade inte upptäckt att SLU inte skött sitt 
uppdrag och varit transparenta. Utöver detta så såg styrelsen över SLU Holdning, Föreningen 
skogsträdsförädling, rapport om statsanställd ifrån internrevisionen och fakultetsgemensamma institutioner. 
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§ 11

Rapport från SLUSS-DN (i) 
Det är avsatt ca 18 miljoner som inte kommer räcka, de kostar ungefär 1 miljon/doktorand. Det behövs mer 
student representation i processen om pengarna. Prefekten bestämmer på intuitionerna. FUN kan inverka. Ska 
kontrollera så de blir rättvist. 

Under våren har de hålls fler forskarutbildingsmöten. 

De framkommer att ASK doktorander har de för tillfället problem värre med exempelvis vid  handledning, 
psykiskt mående mm. ASK är förtillfället den lägsta nivå som man behöver lyfta upp. Dessa problem 
förekommer inte i samma utsträckning hos de andra doktoranderna på ULS, VMF och SHS.  

Årsredovisningen från  DO har inkommit och kommer lyftas under vårmötet. Det behöver skapas mer konkreta 
ting som DO ska jobba med utifrån vad doktoranderna önskar. Nästa år bör även rapporten vara på engelska 
för att samtliga ska kunna läsa den i DN.  

Anja behöver lägga mycket tid på doktorandråden och kommer inte kunna lägga så mycket tid på Sluss styrelse. 
Presidiet och Anja har haft möte och kommit fram till att under höstens ska de planeras in fler 
avstämmningsmöten för att kontakten mellan DN ska behållas. DN ska sedan komma med fröslag till beslut 
som sedan tas på Sluss styrelse möte.  

Kommunikation med kårerna och doktoranderna verkar vara väldigt dålig, behöver förbättras på kårnivå. ULS 
haft bättre kontakt iår än tidigare. Ingen tät kontakt men de vet om att  varandra finns och har lite 
avstämningar. VMF behöver arbetar vidare kommunikationen och fundera på hur detta ska förbättras. De 
brukar skicka öppna inbjudan till styrelse möten. Viktigt att all kommunikation sker på engelska för att öppna 
upp för samtliga att kunna delta och att de börjar någonstans att skapa en kontakt. Många använder sig av 
teams och discord, kanske kan detta vara ett bra kommunikationsverktyg.  
SHS har blandad kontakt med sina doktorander, vissa vill vara med mer än andra. SHS styrelse känner sig något 
frånkopplade eftersom de känns långt till doktoranden eftersom de är mest 1 och 2:or och inga 
mastersstudenter som arbetar aktivt mer kåren. Anja tips om att kontakta Patrik och bli inbjuden i deras 
teamsgrupp. ASK har inte arbetat med dessa frågor under året. Många utländska doktorander som inte har en 
direkt koppling till kåren. Daniella tar detta vidare med sin kår. 

Fastställande av SLUSS bokslut och revisionsberättelse 2020 samt vinstdisposition 
(i,d,b) 
Presidiet och Gustaf Bengtsson föredrar bokslutet och revisionsberättelsen. Diskussion hålls angående hur 
resultat ser ut och vidare diskussion hålls om hur man ska förhålla sig till revisons PM. Det som påpekas i PM:et 
är redan åtgärdat och styrelsen väljer därför att stryka den attsatsen.  



SLUSS – SLU:s Samlade Studentkårer 
Vårmöte 2021 
Protokoll 
Sida 8 av 17 
 
 
 
   

I - informationspunkt 

b- beslutspunkt 

d- diskussionspunkt 

 

De behöver ses över budgeten för att Sluss inte ska ta in mer pengar än vad som används och därför sänka 
medlemsavgifterna i förhållande till antalet studenter och ha en mer lagom nivå. Strama åt budgeten för att 
kunna använda de pengarna som finns.  
 
Förslag finns om att låta kårerna ansöka om medel från Sluss vinst. Medlemsavgifterna ska fortfarande betalts i 
vanlig ordning. Detta ska som en krisbuffert, medel som blir över från kårerna tidigare år ska gå tillbaka till 
kårerna.  
 
Beslutet behöver beredas inför höstmötet och presidiet ska tillsammans med sluss kassör se över om de finns 
ett konto som kårerna kan söka medel från. Mötet önskar att vinstdisposition placeras i ett buffertkonto där 
kårerna kan söka medel. Riktlinjer och förhållningssätt beslutas om på höstmötet möte. Presidiet och Sluss 
kassör får i uppdrag att förberedd detta inför höstmötet. 
 
Beslut:  
Att fastställa SLUSS bokslut och revisionsberättelse 2020 enligt bilaga, 
Att SLUSS presidium och kassör till nästa styrelsemöte 
presenterar en plan för att åtgärda/förebygga de brister som 
framkommer i revisorernas PM,  
Att vinstdispositionen beslutas efter förd diskussion och vidare beslut tas under höstmötet 2021,  
Att uppdra åt presidiet och Sluss kassör att arbeta vidare i frågan kring vinstdispositionen, samt 
Att bifalla att-satserna i revisionsberättelsen.  
 
Bilaga:              
11 – Resultatrapport SLUSS 2020 
11i – Balansrapport SLUSS 2020 
11ii – Huvudbok SLUSS 2020 
11iii - Revisionsberättelse SLUSS 2020 
11iv – Revisions PM 2020 
11v – Budgetuppföljning 
11vi - Verifikationslista 
 

§ 12  Beslut om ansvarsfrihet för SLUSS Presidium 2020 (d,b)  
Marie Petersson föredrar frågan om ansvarsfrihet för SLUSS presidium för verksamhetsåret 2020.  
 
Beslut:  
Att bevilja ansvarsfrihet för SLUSS presidium 2020 
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§ 13  
 

Tolkning av förkunskapskrav från Noden  (d) 
Ärendet i korthet: Administrativa Noden önskar få input från Sluss styrelse angående tolkning av 
förkunskapskraven. Kort text kommer skickas i förhand som Elin sedan kommer förmedla vidare till Noden.  
 
Bilaga: 13 – 
 

§ 14  Sluss styrelses värdegrund och arbetsformer (b,d) 
Efter möte den 17.03.2021 tog Sluss styrelse fram ett förslag på värdegrund och arbetsformer för 
verksamhetsåret 2021. Detta gås igenom och vissa tillägg görs berörande GDPR. Uppdaterad version läggs ut 
på sharepoint.  
 
Beslut:  
Att fastställa Sluss styrelse 2021:s värdegrund och arbetsformer efter förd diskussion och tillägg. 
 
Bilaga: 14 – Värdegrund och arbetsformer 2021 
 

§ 15  Halvtidsutvärderingen (d) 
Vi utvärderar styrelsens första halvår av sitt styrelseuppdrag. Ledamöterna får på förhand reflektera över 
frågorna och fylla i vart de känner att de befinner sig och sedan diskuterar vi svaren under mötet. De 
uppmuntra till att dela upp arbetsbelastningen i kårstyrelsen. Förslag på att införa eller använda sig mer av en 
vice sluss representant i medlemskårernas styrelser som gör att man kan hjälpa åt mer med posten. Relationen 
med sluss och kåren behöver förbättras på sikt. Varit svårt med tanke på pandemin, har blivit bättre när de 
genomförts digitala träffar. Bredden av studenterna på kårerna har inte koll på vad Sluss gör och ser därför inte 
helheten. Behöver synas mer och skapa fler sammanhang. Skapa fler kontaktytor. Använda de olika 
kontaktnäten som finns. Vågar använda Sluss loggan. Bra att kårordförande träffas för att flera ska ha lite koll 
på sluss som man kan bolla med.   
 

§ 16  Skara studentkårs fana (b) 
Efter upplösningen av Skara studentkår hamnade deras fana hos Sluss på torpet. Sluss presidium undrar nu om 
de finns något bättre ställa att ha den på. SLU är inte intresserade av att ta den. ULS komer med förslag om att 
man delar på den. ULS och VMF får fortsatt ansvar för fanan och kommer överens om hur den ska delas upp. 
Fanan ska hämtas innan Elin och Marie avslutar sitt uppdrag 31.05.2021. 
 
Beslut: 
Att ULS och VMF ta gemensamt ansvaret för Skara studentkårs fana. 
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§ 17  Fördelning av studiebevakning för SLUs kurser (d,b) 
Det finns kurser på SLU som tillhör mer än en fakultet, där behöver kårerna komma överens om vem som 
studiebevakar för just de kurserna. Listan gås igenom. Fortsatt diskussion om detta ska fortsätta att 
genomföras bör hållas under på höstmötet. Förslag om att enbart ha en lista med på fristående kurser, 
institutioner och ort.  

Beslut:  
Att fastställa fördela av SLUs kurser för vt period 3 och 4 2021 mellan kårerna.  

 
Bilaga: 17 – Kurser SLU 2021 vt  
 

§ 18  Fortsatt diskussion om Sluss stadgar (d) 
Fortsatt arbete kring att ta fram ett nytt förslag på Sluss stadgar. Det behöver definiera vad ekonomiska frågor 
är. Angående nytt namnförslagen är de inte många som vet vad en generalsekreterare är, dock är de bra att 
ändra för att presidiets positioner ska bli mer likvärdiga. Tidsplan behöver upprätthållas för fortsatt arbeta kring 
stadgarna. Viktigt att genomföra ett fokusråd iår för att förankra de stora frågorna. Det nya stadgeförslaget bör 
även passera  över två olika Sluss styrelser för att de ska bli mer demokratiskt. Elin fortsätter arbete fram ett 
spårbart dokument som kårerna sedan fortsätter bolla med sina kårer.  
 
Styrelsen tar fram följande tidsplan: 
Fokusråd HT 21 – förankra stora frågor 
Årsmöte HT 21 – beslut 1 
Vintermöte VT 22 – beslut 2 
 
Bilaga: 18 – Version 3 - Arbetsdokument stadga förändring SLUSS 2021 
 

§ 19  Uppdatering av aktuella frågor från presidiet (d) 
Presidiet presenterar uppföljning på aktuella frågor och aktiviteter som har genomförts. 
 
a, Utbildningsdagarna (Marie) 
kårerna behöver träffa prorektor mer än bara på utbildningsdagarna. De behövs mer utbildning för 
medlemskårernas kassörer. De finns en fundera på Universitetskyrkan medverkan, tyvärr inte så uppskatta som 
när de genomförs fysiskt. Marknadsföringsföreläsningen blev inte riktigt som planerad, syftet med denna 
försvann under planeringsfasen. Bör ses över nästa år. Arbeta mer med frågor och diskussion. Tydligare 
direktiv. Diskussionen landar i funderingar kring att ha vissa delar eller spår digitalt för att möjligt att så många 
som möjligt kan delta.  
b, Välkomstutbildningen (Elin) 
Framförallt har folk varit nöjda med välkomstutbildningen. Bra diskussioner. Om de fortsätter digitalt ska de 



SLUSS – SLU:s Samlade Studentkårer 
Vårmöte 2021 
Protokoll 
Sida 11 av 17 
 
 
 
   

I - informationspunkt 

b- beslutspunkt 

d- diskussionspunkt 

 

vara korta föreläsningar men att diskussionerna är lagom. De tar framförallt med sig föreläsningen med 
Torbjön Jonasson, diskussion med sin egen kår och samtal mellan de olika kårerna.  
c, Studentombud (Elin) 
Beslut taget och nomineringsfasen är under behandling. Presidiet påminnelse att kårerna ser över detta och 
börjar nominera. Det är Johan Thorén från SLU som ansvar för detta. De kommer bli 3 st anställda som ska 
samarbeta. Nomineringen ska inkomma senast 20 maj till UN-sekr@slu.se. Diskussioner angående att tiden har 
blivit knap och att kårerna inte ska ansvara för att kontakta de tilltänka  utan att de är SLU:s ansvar för att de 
ska bli tydligt vad man kan erbjuda i en framtida tjänst. Elin mejlar Johan och framför dessa synpunkter. 
Uppdatering 18.05.2021: Mejl från Johan inkommer 17.05.2021 och nomineringstiden förlängs till 10.06.2021 
och kårerna behöver inte kontakta de som de önskar nominera.  
d, Lärosäte syd (Marie) 
Presidiet har blivit inbjudna att vara med då LMK och ASK inte hunnit samt att prorektor och rekord bjuds in 
och de önskar att de centrala organen sitter med.  De är två olika mötet ett för rektorer och ett för prorektorer 
och på samtliga får man ha en studentrepresentant. Presidiet har varit med på två mötet och sitter med och 
lyssnar. Detta kommer inte prioritera högt, viktigt att lägga tid på SLU och kårerna. Frågor om detta kan 
delegeras inom Sluss styrelse uppkommer. Presidiet fråga Karin. Uppdaterat 18.05.2021: Svar från Karin är att 
detta kan delegeras inom Sluss styrelse bara man är noga med att representera Sluss.  
e, Stadgebilaga för placering av eventuella fonder (Gustaf) 
Gås igenom och vissa tillägg görs. Dokumentet skickas tillbaka till sluss kassör för vidare beredning. Detta ska 
lyftas igen under höstmötet.  
f, Kårbidragsutredningen (Marie/Elin)  
Kristina Eriksson från SLU har besökt kårordförande för att få ytterligare input från kårerna. 
Ekonomiavdelningen ska ta fram mallar för att se över eventuella gemensamma dokument. De finns 
funderingar kring de fasta bidraget, ta bort helt och hållet eller minskas. Diskussioner hålls angående att lägga 
en summa läggs på Sluss styrelse. Det gås även igenom vad det är pengarna ska gå till. Syftet är att processen 
ska bli smidigare både för kårerna och SLU. 
g, Årsrapport DO (Anja/Marie) 
Motsvara årets om gått och DN har lite högre krav på DO under 2021. Diskussioner fortsätter och detta års är 
de mer specificera vad DN vill ha ut av DO. Nästa år ska rapporten vara på engelska för att samtliga inom DN 
ska kunna läsa rapporten  
Bilaga:  
19e – Arbetsdokument stadgebilaga 4 
19g – Årsrapport DO 
 

§ 20  Ramavtal via Sluss 
SHS lyfter frågan om att ev införskaffa ett ramavtal för att kunna få hjälp med ekonomiska frågor. Frågan 
diskuteras och de finns stöd i denna typen av fråga, dock finns de funderingar kring hur de olika kårerna ska 
kunna nyttja detta och om de finns behov hos alla kårer. Många kårer håller med om att de inte är rimligt att 

mailto:UN-sekr@slu.se
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någon med liten eller nästan ingen erfarenhet får ansvar för en hel kårs ekonomi. Viktigt att de finns hjälp och 
stöd inom detta, mer än de är i dagsläget. Vissa kårer ser dock inget behov då de har ekonomiska kurser i sina 
program. Ska de då finnas ett val om ett ramavtal införs? Frågan behöver fortsätta diskuteras under höstmötet 
när rapporten från kårbidragsutredningen är klar.  
 
Frågan om att hjälpa varandra mellan kårerna lyfts och ses positivt på. Skapa en typ av nätverk för 
medlemskårernas kassörer. Elin gör en Facebook grupp med samtliga i sluss styrelse som sedan lägger till sin 
kassör. 
 
Bilaga: 20 – Diskussionsunderlag angående avtal med bokföringsfirma 
 

§ 21  Fastställande av ort och mötesdatum (b) 
Om restriktioner tillåter och styrelsen anser att de går bra att resa kommer ett fysiskt möte genomföras.  
 
Beslut:  
Att förlägga höstmötet till Wången den 24-26 september 2021. 
Att preliminärt förlägga fokusrådet via zoom helgen 16-17 oktober 2021. 
Att preliminärt förlägga årsmötet till Ultuna den 26-28 november 2021. 
 

§ 22  Verksamhetsberättelse 
Svårt att genomföra allt som planerat pga av pandemin. Verksamhetsberättelsen gås igenom och tillägg görs 
angående formuleringar i stycket om Biblotektsrådet och JLV rådet.  
 
Beslut: 
att lägga verksamhetsberättelsen 2020 till handlingarna med ovan tillägg 
 
Bilaga: 22 – Verksamhetsberättelsen 2020 
 

§ 23  Telefoner till Presidiet (d) 
Styrelsen uppmanas att under föregående möte (vintermötet 2021) fundera på hur presidiet på bästa sätt ska 
ha de med telefoner. Nuvarande telefoner fungerar ej och används inte pga av detta. Diskussion landar i att 
presidiet enbart ska ha en telefon och använda den mer än bara samtal ex arbeta med de sociala medierna mm 
med denna. De finns då även möjlighet att rotera telefonen och mejlen mellan presidiet. Nya presidiet får i 
uppgift att ta tag i detta igen till hösten.  
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§ 24  Redovisning av per capsulam-beslut (i) 
Den 20 april skickades ett per capsulam beslut ut till styrelsen angående uppdelning av medlemsavgift från 
kårerna till Sluss. En kår ansökte om uppdelning av medlemsavgift. 6/8 ledamöter svarade på per capsulam 
beslutet och samtliga röstade bifall.   
 
Beslut:  
Att bevilja ULS att få sin medlemsavgift till SLUSS 2021 uppdelad 50% per termin, samt 
Att beslutet omedelbart justeras  
 

§ 25  Proposition 1: Medlemskap över gränserna 

Under vårtermin 2021 lyfte Skogshögskolans studentkår frågan om medlemskap i andra kårer för studenter SHS 
studiebevakar för. SLUSS presidium och SHS kom fram till att detta skulle diskuteras vid nästkommande 
kårordförandemöte i februari. Samtliga kårordföranden fick i uppdrag att se över sin kårs stadgar och 
möjligheten att öppna upp medlemskap över kårgränserna. Presidiet får sedan i uppdrag att ta fram en 
proposition till Sluss vårmöte. Styrelsen diskuterar propositioner och kommer fram till att näst sista att satsen 
inte behövs utan blir överflödigt och inte har något stöd i stadgarna utan detta är en överenskommelse mellan 
medlemskårerna.  

Beslut: 

att studenter som påbörjar utbildning vid fakulteten för skogsvetenskap, med undantag för 
skogsmästarprogrammet, hösten 2021 ska ges möjlighet att bli fullvärdig medlem i studentkår vid sin 
studieort. 

att huvudansvaret för studiebevakning av utbildningar vid fakulteten för skogsvetenskap, med undantag för 
skogsmästarprogrammet, fortfarande tillfaller Skogshögskolans studentkår. 

att uppdra Alnarps studentkår och Ultuna studentkår att i samarbete med Skogshögskolans studentkår lösa 
eventuell problematik som kan uppkomma för studenterna. 

att  beslutet ej gäller medlemskap i Alnarps lantmästarkår och Veterinärmedicinska föreningen. 

att beslutet gäller läsåret 2021/2022. 

att beslutet gäller över medlemskårernas enskilda stadgar om medlemskap i studentkåren. 

att beslutet omedelbart justeras 
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Bilaga: 25 – Proposition 1 Medlemskap över gränserna 
  

§ 26  Motion SHS 
Motion inkommen från SHS den 30/4. Jonathan Samuelsson presenterar motionen. ULS uppmanar samarbete 
mellan SHS och ASK angående studiebevakningen för programmet. 

Beslut: 
Att Ultuna studenkår från och med höstterminen 2021 övertar studiebevakningsansvaret för programmet Plant 
biology for sustainable production från Skogshögskolans studentkår. 

Bilaga: 26 – Motion SHS – Studiebevakning av plant biology 

§ 27  Motion ULS 
Motion inkommen från ULS den 30/4. Ida Segesten presenterar motionen. Många av SLU:s utbildningar är 
praktiska och de är då viktiga att trycka på vilka moment som har missas och fråga SLU vad de har plan att 
åtgärda detta. Diskussionen kring detta har varit lite olika på de olika kårerna. Många tycker de är tråkigt men 
man har inte sett problemet och man vet inte alltid vad man missar. Jägmästarna är det treorna som det 
drabbar. SMS drabbar de 2:or och treor. HAS missat mycket men man vet inte vad de är som man har missat. 
De har dock lyckats hålla mycket på plats tack vare att de är få studenter. De behöver undersökas vad som har 
blivit missat. Kommer de bli svårare att konkurrera om jobben i framtiden?  

Viktigt att alla kårer inkommer med synpunkt som Sluss presidium sedan kan sammanställa och gå vidare med 
inom SLU. En enkät för att fånga upp vad studenterna tycker är enkel och smidig. SLUSS ansvara för enkäten 
men kårerna kommer med vilka frågor de vill ha, detta ska inkomma via teamstråden senast 24/5. Enkäten ska 
ut till grund och master. Be SLU om en canvas notis. Presidiet meddelar Karin om detta. Sammanställning som 
rapporteras på höstmötet. Förslag att detta sedan ska lyftas i UN. 

Kårerna kollar sedan igenom utbildningsplanerna och tar kontakt med PSR och får in deras åsikter. Viktigt att 
tänka på är att många kursutvärderingar inte avspeglar hela sanningen, många studenter har fyllt i sina 
utvärderingar utifrån rådande förhållanden och man är lite snäll mot kursledaren. 

Förslag till beslut: 
Att Uppmana samtliga kårer att utreda i vilken utsträckning respektive program har gått miste om praktiska 
erfarenheter och vilket behov av ersättning som finns, samt 
Att Uppdra SLUSS presidium att undersöka vad SLUs ställning är i frågan  
Att till Utbildningsnämnden och fler lämpliga instanser framföra kårernas samlade ståndpunkt i frågan, efter 
förd diskussion på höstmötet 2021 
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Bilaga: 27 – Motion ULS – Missade praktiska moment 

§ 28  Motion VMF 
Motion inkommen från VMF den 30/4. Ida Svedenius presenterar motionen tillsammans med Mika Berglund 
som adjungeras till denna punkt. 2019 hade VMF stora bekymmer med att söka bidrag vilket ledde till att de 
hade de svårt ekonomiskt 2020, vilket pandemin inte bidrog till förbättring med. Eftersom de äger sitt egna 
kårhus sätts de i en extra svår sits då fasta kostnader för huset kvarstå även om bidrag från SLU uteblir och de 
kan inte söka om hyresfritt. 300 000:- var de tvungna att lägga på huset 2020. För att få hjälp med bokföringen 
för 2019 har de tagit in en offert på 30 000:-.   

Kommentar från Sluss kassör som anser att bokföringsmässigt är de bättre att VMF betalar sin medlemsavgift 
och sedan ansöker om pengar eftersom fakturorna redan gått ut. 

Beslut: 
att Veterinärmedicinska Föreningen blir befriad från medlemsavgift år 2021. avslås 
att Motsvarande medel tas från buffert för att täcka de kostnaderna i enlighet med SLUSS stagar (kap. 10.3) 
avslås 

Motyrkande  
att veterinärmedicinska föreningen blir beviljad ett bidrag motsvarande medlemsavgiften för 2021 (27 532:-) 
från Sluss 
att beviljat stöd ska tas från Sluss buffert enligt Sluss stadgar kap 10.3 
att beslutet omedelbart justeras  
 
att anta motion enligt motyrkandet  

Bilaga: 28 – Motion VMF – Medlemsbefriad 

§ 29   Övriga frågor (i, d) 
a, Avskrivningsregler 
Gicks igenom under §11 i samband med förslag på ny stadgebilaga 4 om Ekonomiska frågor.  
 
b, Välkomstenkätspris 
Efter diskussion på senaste kårordförandeträffen angående välkomstenkäten ansåg ordförande att någon typ 
av pris hade varit en bra idé att lotta ut för att öka svarsfrekvensen på välkomstenkäten. De gav på förslag en 
Sluss pin. Styrelsen diskuterar detta och kommer fram till att pinnen enbart ska vara för de som sitter eller har 
suttit i Sluss styrelse. De anser även att de behöver var något större och mer lockande, på förslag kommer att 
köpa presentkort som funkar på flera olika affärer. Styrelsen landar i att lotta ut en cykel som kan vara 
passande för nya studenter. En cykel kommer lottas ut och den sluss representanten som tillhör den 
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studentkåren som vinnaren kommer ifrån får ansvar att cykeln köps in, kan delegeras inom medlemskårens 
styrelse. Betalningen ska ske online eller via faktura och hämtas sedan i närmaste butik. Önskar man inte vara 
med i utlottningen ska detta framgå i enkäten.  
 
Beslut: 
att vid årets välkomstenkät lotta ut en cykel (värde max 2000:-) bland de som svarar på enkäten från 
välkomnandet ht 21 
att beloppet tas från marknadsföring (konto: 5910) i budgeten, samt 
att Sluss representanten från den studentkår som vinnaren finns ansvarar för att cykeln köps in 
 
c, Schemafri Kårdag (ULS/ASK)  
På senaste PN-LTV mötet diskuterades hur man kan ökar engagemanget hos studenterna. PN hade som förslag 
att införa en ”studentday” mitt i HT och VT som ska vara helt schemafritt. Kårerna kan då välja att genomföra 
aktiviteter och på så sätt öka intresset för kåren och vissa upp vad kåren gör. Schemat för HT sätts just nu, blir 
tajt att hinna fixa detta inför hösten. Styrelsen anser att april kan vara en bra månad för VT och att man kan 
utveckla studiefritt på onsdagar. Viktigt att trycka på att inga planerade föreläsningar eller liknade ställs in utan 
istället ska de flyttas på till annat tillfälle. Presidiet kollar med Karin Holmgren under nästkommande vecka och 
sedan ser om de är möjligt att få till detta till våren 22. Bra sätt för att locka nya medlemmar. Styrelsen anser 
att de vore bra att de finns med  i schemat men ej är obligatorisk.   
 

§ 30  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av Marie Petersson 11:07 och tackar för ett bra möte.  
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