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Protokoll för Sluss vårmöte 2022 

20 maj, 15:00 till 22 maj, 16:00 i Alnarp 

Närvarande: 

Monika Areskoug  Ledamot, VMF 

Eric Nystrand   Ledamot, SHS punkt 8 – 23 

Nathalie Navarrete  Ledamot, ULS 

Robert Fogelberg  Ledamot, SMS punkt 8 – 16, 18 – 23 

Kristin Jansson   Ledamot, HAS  

Måns Hagander  Ledamot, ASK 

Anja Pedersen   Ledamot, Sluss DN punkt 10, 13, 18 

 

Övriga närvarande: 

Clara Hernblom  Ordförande, Sluss 

Julia Lindh   Vice ordförande, Sluss 

Elin Fridlund   Andre rådgivare 

Jens Mårtensson  Kassör, Sluss 

Ej närvarande: 

Vakant   Förste rådgivare 

Jacob Nylander  Ledamot LMK  
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Punkt   
§ 1  Mötet öppnas 

Clara öppnade mötet 17:47 
 

§ 2  Val av mötessekreterare (b) 
 
Beslut: 
Att välja Julia Lindh till mötessekreterare. 
 

§ 3  Godkännande av fullmakter (b) 
Inga inkomna fullmakter. 
 

§ 4  Val av justeringsperson tillika rösträknare och kontrollräknare  (b) 
 
Beslut:  
Att välja Måns Hagander till justerare tillika rösträknare. 
Att välja Julia Lindh till kontrollräknare 
 

§ 5  Fastställande av dagordningen (b) 
 
Beslut:  
Att fastställa dagordningen  
    
Bilaga: 5 – Dagordning för Sluss vårmöte 2022 
 

§ 6  Godkännande av kallelseförfarandet (b) 

 
Beslut: 
Att godkänna kallelseförfarandet.  
 
Bilaga: 6 – Kallelse vårmöte 2022 
 

§ 7  Föregående mötesprotokoll (b) 
 
Beslut:  
Att lägga protokollet från vintermötet till handlingarna. 
 
Bilaga: 7 – Protokoll för Sluss vintermöte 2022 utan personnummer med underskrifter 
 

§ 8  Lägesrapport om kårernas och presidiets arbete (i) 
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Ärendet i korthet: En runda där alla får berätta vad som har hänt på respektive kår sedan senaste mötet. 
 
ASK – På måndag har de stor kårmöte och röstar förhoppningsvis igenom andra omröstningen av en 
studiebevakningsgrupp för alla masterstunder och för att ändra i stadgarna. De har haft ett avhopp i 
styrelsen då denna inte kommer fortsätta befinna sig på campus under hösten så just nu letar det efter en 
ny kommunikatör. De har arrangerat LING och LARK dagen vilket var väldigt uppskattat. 
 
HAS – Vi har fortfarande inte i skrivande stund lyckats skriva över firmatecknare och ekonomin på nya 
styrelsen. Vi jobbar aktivt på det. Vi har planerat avslutningen för treorna vilket har varit det ena med det 
tredje men vi hoppas att det blir bra tillslut. Vi har fått beviljat ekonomiskt stöd av SLU (Hippologenheten) 
för att kunna ha ett gemensamt välkomnande på Strömsholm för alla hippologstudenter från alla 
anläggningarna. Det kommer bli en gemensam sittning mest troligen lördagen den 10 september. 
 
LMK – Just nu händer det inte jättemycket i LMK. Mycket ligger på is nu då det är sluttampen av terminen 
och det är rätt mycket skolarbeten just nu. Vi har dock valt in våra efterträdare som kommer följa med som 
suppleanter under hösten och ta över vid årsskiftet. Planeringen inför hösten insparksvecka är på under 
planering. Annars är det inte mycket. Grisen ska genomföras nu till helgen som ni vet vilket är sista 
storfesten för denna termin. Mycket fokus in examensarbete och tentor som kommer nu dom sista 
veckorna. 
 
SMS – Kåren har genomfört vårsittning som alla, överlag, var nöjda med, dessutom första sittningen som 
hålls av denna årskull och arbetet utfördes kanon med tanke på den lilla portion av erfarenhet som fanns. 
 
Inga större saker att rapportera mer än så, har börjats kolla på lite olika mat och boendealternativ inför 
fokusråd så vi har koll på det. 
 
ULS – Vårterminen har hittills fört med sig mycket fint engagemang från kårfunktionärerna och varit lärorik 
för årets styrelse. Ett axplock av vad som varit aktuellt på kåren sedan Vintermötet är följande: 
Ordförande och Vice ordförande har deltagit i arbetsgrupper utsatta av PN-NJ som undersöker möjligheten 
att förlänga antalet rättningsdagar för examinatorer samt hur kursutvärderingar kan förbättras. Det är oklart 
vad det kommer resultera i. 
Förra helgen deltog ULS på SFSFUM 2022 i Malmö som berör studentfrågor på nationell nivå. Nuvarande 
och före detta Vice ordföranden representerade och fick med sig mycket från helgen. 
Majkårmöte hölls där bland annat många befattningar i utskotten gick att söka. Även två nya 
hedersledamöter valdes in, varav en suttit som revisor men avsagt sig uppdraget i samband med 
nomineringen. ULS söker därför ny revisor. 
Två viktiga propositioner gick igenom: en som inkluderar skogsstudenter i Uppsala i ULS 
verksamhetsområde samt en som infört Skogsrådet, som kommer hantera studiebevakningen.  
Dessvärre har terminen även fört med sig en viss del krishantering och emellanåt tråkiga nyheter, här senast 
bortgången av en av våra hedersledamöter som somnat in i början på maj. ULS närvarade på begravningen. 
 
VMF – Vi har haft vårt andra föreningsmöte för i år. Kårstatusansökan är inlämnad och vi har fått 
bekräftelse om att alla handlingar är granskade och godkända. Styrelsen har påbörjat diskussioner med ULS 
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om ett framtida ökat samarbete mellan kårerna. När det gäller studiebevakningen så är stort fokus just nu 
på hur man ska få studenter att fylla kursutvärderingen. Vi håller även på med att arbeta med framtagande 
av en ny mer lättnavigerad hemsida. Den 3:e juni kommer terminens sista sittning, Slutsittningen att 
arrangeras. 

SHS – I SHS styrelse arbetas det för tillfället med olika dokument rörande festkontrakt, krisplan och praxis 
vid disciplinära ärenden. Ett systematiskt arbete för att framtidssäkra jämställdhet, rättvisa och god 
stämning inom kåren. Den ekonomiska utredningen som tillsattes vid vårmötet arbetar vidare med förslag 
på lösningar för att rationalisera kårens struktur och ekonomi. Ett arbete för att göra kåren som 
organisation effektivare, mindre komplicerad och lättare att driva. Det arbetas även med granförsäljningen 
som är en tradition som behöver ses över. För att skapa mer kontinuitet och inte äventyra kåren som helhet 
är förslaget att börja driva granförsäljningen som ett eget aktiebolag skilt från kåren. Olika förslag har 
diskuterats men detta alternativ verkar vara det som rent skatteregelmässigt är lättast och säkerställer att 
kåren inte behöver betala arbetsgivaravgift och kan istället fokusera på kärnverksamheten —
studiebevakning och samhörighet. 

En grupp har tillsatts där Clara Hernblom har tagit an sig rollen som projektledare. Gruppen utvärderar att i 
samarbete med Jägmästarnas förening jobba för samhörighet mellan de skogliga programmen på SLU. 

Inför höstens nya ettor förbereds välkomstveckan och invalet inför hösten skall få en reviderad invalsfolder. 

Utöver planering fortlöper kårens aktiviteter. Torsdagspubbar, sittningar, arbetsdagar, studieövervakning 
med mera har löpt på under våren. Dock med reducerat antal då 2:an och 3:an är ute på ”Sverigeresor”. 
Detta har medfört att kårens verksamhet har fallit på 1:orna och skapat en hög arbetsbelastning. Till nästa 
år är sverigeresorna förlagda på sommaren och detta kommer inte bli problem i framtiden. 

Sammanfattningsvis är verksamheten i full gång men kommer genomgå mycket organisatoriska 
förändringar som delvis beror på införandet av 3 plus 2 systemet på flera orter. Kåren jobbar efter mål som 
jämställdhet, samhörighet och rationellt inför nästa kårmöte. 

Presidiet – Vårmötet blir Elins sista möte. Jens, Clara och Julia har stått med monter på både VHC och Ulls 
hus. Julia och Elin har hållit i ett ELSA möte över valborg, det var överlag en väldigt lyckad helg där Elin blev 
avtackad och Julia klev på som ordförande för ELSA. I noden har Julia jobbat mycket med 
utbildningshandboken vilket revideringarna nu är medskickat till nästa UN möte. Överlag har vi haft mycket 
arbete med representation och resor till olika möten samt arbetat mycket med att förbereda för 
överlämning till våra efterträdare. 
 

§ 9  Rapport från universitetsstyrelsen (i) 
Clara återgav kort från det senaste styrelsemötet. 
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§ 10  Rapport från Sluss-DN (i) 
Vi har haft ett fysiskt möte där vi enades om en action plan för året. Mycket fokus på handledarkvalitet, 
bättre utvärdering av doktorandkurser samt jämställdhet/lika villkorsfrågor. 
Vi är i planeringsstadiet för att undersöka hur doktoranderna upplever stödet från oss och från universitetet 
t.ex. administrativa stödet, DO, doktorandråd, karriärvägledning osv. Vi har svårighet att nå ut och det 
verkar även gälla universitetets stödfunktioner. Troligtvis så kör vi detta i en enkätform. 
Vi har vårt nästa möte i nästa vecka, sedan följer ett FUR möte innan sommaren. Vi kommer att då vilja lyfta 
bl.a. lika kompensation för att hålla undervisning vilket vi vet är väldigt olika mellan institutioner och 
fakulteter enligt en enkät som vi utförde förra året. 
 

§ 11  Fastställande av Sluss bokslut och revisionsberättelse 2021 samt vinstdisposition 
(i,d,b) 
Presidiet föredrog bokslutet och revisionsberättelsen och en kortare diskussion angående hur överskottet 
från 2021 ska disponeras hölls. Det diskuterades om att boendekostnaden i budgeten behöver höjas 
kommande år för att det ska vara lättare att lösa boende inför Sluss styrelsemöten. Man föreslog att 
vinstdispositionen skulle ske genom att man lägger de pengarna till kassan. 
 
Beslut: 
Att vinstdispositionen sker enligt förd diskussion, samt 
Att fastställa Sluss bokslut och revisionsberättelse 2021 enligt bilaga 
 
Bilaga:  
11a – Resultatrapport 2021 
11b – Verifikationslista 2021 
11c – Revision PM 2022 
11d – Balansrapport 2021 
11e – Revisionsberättelse 2022 
 

§ 12  Verksamhetsberättelse 2021 (i, b) 
Clara Hernblom och Elin Fridlund presenterar kort verksamhetsberättelsen och hur arbetet och processen 
kring denna fungerar och ser ut. 
 
Beslut: 
Att lägga verksamhetsberättelsen 2021 till handlingarna 
 
Bilaga: 12 – Verksamhetsberättelse 2021 
 

§ 13  Årsrapport Sluss-DN (i,d)  
Anja Pedersen presenterar den kort och en kortare diskussion hålls. 
 
Bilaga:  



Sluss – SLU:s Samlade Studentkårer 
Vårmöte 2022 
Protokoll 
Sida 6 av 10 
 
 
   

13 – Annual report Sluss-DN 2021 
 

§ 14  Beslut om ansvarsfrihet för Sluss presidium 2021 (d, b) 
Under diskussionen på punkten dyker frågan upp om det verkligen är presidiet som ska få ansvarsfrihet eller 
om det är styrelsen. Detta är en fråga som tas med för att diskuteras vidare i stadgearbetet. 
 
Beslut:  
Att bevilja ansvarsfrihet för Sluss presidium 2021 
 

§ 15  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. Styrelsen genomför en diskussion och delar upp kurserna sinsemellan 
varandra. Några kurser kändes inte igen sedan tidigare och under tiden det utreds vilken kår de tillhör 
tillfaller det Sluss så länge. Det verkar vara utbyteskurser och man lyfter funderingen på om det är SLU eller 
mottagaruniversitetet som då ska studiebevaka. Vice ordförande uppdras att föra vidare frågan till Noden. 
 
Beslut: 
Att fastställa fördelningen av SLUs kurser för vt 22 period 3-4 mellan kårerna enligt bilaga och förd 
diskussion. 
 
Bilaga: 15 – Kurslista VT22 studieperiod 3 och 4 
 

§ 16  Sluss kalendarium 2022 (i,d,b) 
Presidiet går igenom viktiga datum för Sluss styrelse under höstterminen. 
 
20-22/5               Vårmöte, Alnarp 
22/5                    UN-förmöte, Zoom/i samband med vårmötet 
25/5                    Thesis day, 13:00-14:30 

Viktiga datum HT22-VT23 
7/9                      UN förmöte 
7-9/10                Höstmötet, Umeå 
11/10                  UN förmöte 
28-30/10            Fokusrådet, Skinnskatteberg 
25-27/11            Årsmötet, Ultuna 
12/12                  UN förmöte 

 

Beslut: 
Att förlägga höstmötet till Umeå den 7-9/10 2022 
Att fastställa fokusrådet till den 28-30/10 2022 
Att fastställa UN-förmötet till den 7/9 



Sluss – SLU:s Samlade Studentkårer 
Vårmöte 2022 
Protokoll 
Sida 7 av 10 
 
 
   

Att fastställa UN-förmötet till den 11/10 
Att fastställa UN-förmötet till den 12/12 
 

§ 17  Aktuella frågor (i, d, b) 
Aktuella frågor inom presidiet 
 
a, Välkomstenkäten 2022 
Välkomstenkäten för höstterminen 2022 har vice ordförande börjat se över och en diskussion kring ämnet 
hålls. Under diskussionen kommer man även fram till att en cykel låter som ett vettigt pris att lotta ut i 
samband med välkomstenkäten igen. Styrelsen uppdras att skicka in sina kommentarer till Vice ordförande 
på förändringar senast till den 10/6. 
 
Förslag till beslut: 
Att vid årets välkomstenkät lotta ut en cykel (värde runt 3000:-) bland de som svarar på enkäten från 
välkomnandet ht 22 
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 
 
Bilaga: 
17a – Mall välkomstenkät 2022 grund enkät 2021 
 
b, Träffa marknadsföringsavdelningen 
Under förra året arbetade presidiet och styrelsen mycket med att få ihop ett möte med SLU 
marknadsföringsavdelning som av olika anledningar inte blev av. Diskussionen genomförs och styrelsen 
uppdrar presidiet att ta ett möte med avdelningschefen på marknadsföringsavdelningen för att bygga upp 
relationen mellan båda partar samt för att kunna undersöka kortsiktiga och långsiktiga lösningar kring 
samarbetet mellan parterna. Skulle detta inte ge önskat resultat uppdras presidiet att ta vidare detta högre 
upp i systemet. 
 
c, Gemensam kalender 
Under förra mötet kom en idé upp om att ha en Sluss gemensam kalender för sociala aktiviteter/sittningar 
hos kårerna. En kortare diskussion genomförs och man främst diskuteras det hur gruppen Events at SLU 
används och att en bra lösning skulle vara att testa att lägga in ett öppet dokument i den gruppen för att ge 
kårerna en möjlighet att redigera. Styrelsen uppmanas att skicka in sitt årshjul för planerade sittningar till 
Nathalie senast den 17/7. 
 
d, Utökning av tentamenstillfällen 
I samband med revideringen av utbildningshandboken kom en fråga fram om SLU ska utöka sina 
tentamenstillfällen till främst lördagar men frågan rör även om vi kan förlägga tentamen fram till 22:00 på 
kvällarna. Detta är en fråga som stoppades och kom därför inte med i processen men det är en fråga som 
kommer fortsätta diskuteras framöver. Styrelsen genomför en kortare diskussion och ett gemensamt 
kraftigt ogillande till detta visas. De är enstämmiga att det är en större diskussion och att det behöver 
beredas mer av SLU innan det går vidare med punkten.  
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§ 18  Uppdatering av arbetsgrupper (i,d) 

En kortare uppdatering ges från olika arbetsgrupper vart i processen de är just nu. 
 
a, Likavilkorsgrupp 
Clara hade en sista check under utbildningshelgen med kårordförande och efter detta så började hon leta 
representanter. Nu har vi en representant från varje kår, några är studiesociala personer och några 
ordförande sitter. De letar för tillfället efter ett datum att hinna ha ett möte innan sommaren. Clara 
kommer att fortsätta sitta som sammankallande även under sitt rådgivare år. Eventuellt är det tidigast 
möjligt med ett första möte till hösten. 
 
b, Fokusrådsgruppen 
Hade möte för ungefär 2 veckor sedan. De kollade på olika teman och har fått fram lite olika förslag. De ser 
gärna att vi har med workshops eller liknande då detta är ett koncept som vi gillar. Viktigt att få bra med 
pauser. Ser gärna att alla anländer på fredagen och att man då kan ha pub och även hålla någon kortare 
presentation. Sittning på lördagen, och kanske lite kortare program på söndagen. Skicka ut schema och 
inbjudan tidigt för att motivera kårerna att skicka fler personer. Dokument för planeringen finns i teams där 
de även börjat fördela ut lite. De planerar även in ett till möte i juni där de gärna ser att Lotta och Ida är 
med för att planera vidare. 
 

§ 19  Sluss marknadsföring (i,d) 
Under förra året diskuterade styrelsen att eventuellt införskaffa marknadsföring till fokusrådet men detta 
sköts på då det blev för tajt inpå. Man genomför en diskussion. Styrelsen ser positivt på att köpa in roll ups 
till alla campus och eventuellt en ny till Ultuna. De ser även positivt på att köpa in någon flagga till torpet. 
Styrelsen uppdrar presidiet att ta med denna punkt och färdiga förslag på marknadsföring till höstmötet 
med budget förslag. Styrelsen uppdrar fokusrådsgruppen att diskutera marknadsföringen i gruppen och att 
ta fram förslag till styrelsen att ta beslut om på höstmötet. 
 

§ 20  Halvtidsutvärdering (i,d) 
Vi utvärderar styrelsens första halvår av styrelse uppdraget. Ledamöterna får på förhand reflektera över 
frågorna och fylla i vart de känner att de befinner sig och sedan diskuteras svaren under mötet. Vi går 
igenom de sammanställda dokumentet och diskuterar kort på de olika punkterna och resultatet. Ett 
önskemål som dyker upp i samband med diskussionen är att man hade uppskattat ett nyhetsbrev lite oftare 
för att slussrepresentanten inte ska bli den enda informationen kommer ifrån. Man önskar även att man ska 
lägga in mer tid till att lära känna varandra när det inte är mötestid. 
 
Bilaga: 
20a – Halvtidsutvärdering mall 
20b – Halvtidsutvärdering sammanställning 
 

§ 21  Studentkårer syd manifest (i,d) 
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Studentkårer syd (SKS) har skrivit ett manifest som de vill att vi ska kolla av inom våra verksamheter.  Julia 
presenterar kort historiken kring detta. Prorektor för ca 1,5 år sedan önskade att sluss skulle sitta med i 
detta då ASK och LMK inte hade möjlighet att delta. Nu ska nytt samarbetsavtal arbetas fram. Mycket som 
lyfts på mötena berör enbart LMK och ASK geografiskt, mer än deras utbildningar. Prorektor och rektor 
sitter med i detta också men i olika sammanhang. De finns två liknade grupper om berör mellan och 
nordliga delarna av Sverige där vi för tillfället inte är representerade. Digitala möten kommer förekomma 
och de är smidigast för sluss att delta på dessa. Svårt att åka ner på korta möten som är fysiska. Överlag vill 
styrelsen förtydliga vem de är som får ansvaret kring samordningen och att de framgår tydligt att Sluss har 
ett ansvar för flertal kårer. De är okej med att Sluss skriver under avtalet men att man bör lyfta att vi 
egentligen bara har två kårer inom rätt område av samarbetsgruppen. 
 
Presidiet uppdras undersöka med prorektor kring hur samarbetet med de andra grupperna ser ut. 
ASK uppdras lyfta detta på sitt styrelsemöte under veckan och återkomma till presidiet om man har 
möjlighet att delta på de fysiska mötena 
 
Bilaga: 
21 – SKS förslag på manifest 
 

§ 22   Övriga frågor (i, d) 
a, SFS och SFSFUM 
En fråga som dök upp är om det är några fler kårer som är med mer än VMF, ULS och HAS. Ingen annan 
verkar känna till att de är medlemmar. Nathalie presenterar kort vad SFS och SFSFUM är för något och går 
även igenom kort vad de kan erbjuda. Man kommer fram till att detta är en punkt som eventuellt måste 
lyftas lite mer under senare tillfälle.  
 
b, Stadgemötet 
Det finns en doodle i Sluss facebookgruppen som bör fyllas i snarast för att hitta ett datum som passar alla. 
Ett kortare arbetsmöte planeras inom kort framtid. 
 

§ 23  Mötets avslutande 
Clara avslutade mötet 12:55. 
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____________________________                                         _______________________ 

Ordförande Clara Hernblom                                                      Ort och datum 

 

 

 

____________________________                                         _______________________ 

Sekreterare Julia Lindh                                                               Ort och datum 

 

 

 

____________________________                                        _______________________ 

Justerare Måns Hagander                                                           Ort och datum 
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