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Protokoll för SLUSS vintermöte 2020
Datum: 28 februari - 1 mars 2020
Plats: Campus Ultuna, Uppsala
Närvarande:
Alexander Molin

Ledamot, SMS (Ej §1-7)

Johan Valeur

Ledamot, ASK (Ersätter Anna Forsfält Ljungberg)

Filip Nilsson

Ledamot, LMK

Ida Svedenius

Ledamot, VMF (Ej §1-7)

Joel Alstergren

Ledamot, SHS

Saga Svalelid

Ledamot, ULS

Sofie Blomqvist

Ledamot, HAS

Todd Johansson

Ledamot, SLUSS DN (Ej §1-7, 21, 22, 25-27)

Tuva Wrenfelt

Ordförande, SLUSS

Thea Folke

Vice ordförande, SLUSS

Alice Ersson

Förste rådgivare, SLUSS

Emelie Karlsson

Kassör, SLUSS

Frånvarande:
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§1

Mötets öppnande
Tuva Wrenfelt öppnade mötet.

§2

Val av mötessekreterare (b)
Beslut:

§3

Att välja Thea Folke till mötessekreterare.

Godkännande av fullmakter (b)
En fullmakt har inkommit. Anna Forsfält Ljungberg, ledamot i ASK, överlåter sin rösträtt i
samtliga punkter till Johan Valeur.
Beslut:

§4

Att godkänna fullmakten för samtliga punkter.

Val av justeringsperson tillika rösträknare (b)
Beslut:

Att välja Filip Nilsson till justerare tillika rösträknare.
Att välja Alice Ersson till kontrollräknare.

§5

Fastställande av dagordningen (b)
Förslag att under § 35 Övriga frågor lägga till ”Fördubblingsprojektet”, ”Thesis Day”,
”Almedalsveckan” och ”STRÅ-bidrag till sångböcker”. En av intervjuerna till ordförande
kommer att ske på söndagen, därför hålls valet av ordförande på söndagen.
Beslut:

Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

Bilaga: 5 – Dagordning för SLUSS vintermöte 2020

§6

Godkännande av kallelseförfarandet (b)
Enligt stadgan ska kallelse, preliminär dagordning och ev. propositioner vara ledamöterna
tillhanda senast tre veckor innan mötet.
Beslut:

Att godkänna kallelseförfarandet.
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§7

Föregående mötesprotokoll (b)
Tuva Wrenfelt föredrog föregående mötesprotokoll.
Beslut:

Att lägga protokollet från årsmötet 2019 till handlingarna.

Bilaga: 7 - Protokoll årsmötet 2019 – justerat, utan personnr.

§8

Lägesrapport om kårernas och presidiets arbete (i)
En runda där alla får berätta vad som har hänt på respektive kår sedan senaste mötet.
HAS – Håller på med överlämning, har firat semmeldagen.
LMK – treorna har varit i USA och Finland, ska ha sitt första kårmöte nästa vecka,
diskussion kring hur man kan få treorna att vilja vara heltidsmedlemmar och inte bara
stödmedlemmar.
VMF – fokus på att få den studentdrivna djurkliniken att fungera, letar efter en ny ledamot
i styrelsen, har haft karaokekväll.
SHS – haft möte med näringen om fördubblingsprojektet vilket har lugnat ner en del starka
åsikter inom kåren, har kårråd nästa vecka, ska tillsätta en kommitté för att revidera
sångböckerna.
SMS – hade årsmöte i onsdags där nya styrelsen officiellt tog över, god ekonomi i kåren för
tillfället som man vill förmedla på bra sätt, vill ta fram någon kår-symbol som skapar
gemenskap och just nu lutar det åt en kårkavaj.
ASK – planerar marskårmötet, har haft ASK-onsdag, diskuterar hur man kan hantera
personer som dyker upp på kårevenemang utan att vara medlemmar, behöver hitta folk till
välkomstveckorna och vill satsa på välkomnandet i år.
ULS – medverkat vid öppet hus på Ultuna, planerar marskårmöte där bland annat balerna
ska diskuteras, har haft StorStudU möte och påbörjat inspektorsval, ska starta ett projekt
som heter HangArounds för att inkludera internationella studenter på kåren, håller på och
planerar sjöslaget som i år också kommer vara ett välgörenhetsprojekt.
Presidiet – Har haft intensiva veckor sedan utbildningsdagarna, fördubblingsprojektet är i
en kritisk fas där det händer väldigt mycket bl.a. har UN har skickat in sina bedömningar,
presidiet ska göra campusbesök hos ASK i mars, Thea har varit på vårmöte med ELSA i Prag
samt tackat av vicerektor Erik Fahlbeck, Tuva har invigt konstverket ”Växt” i Ultuna.
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§9

Rapport från universitetsstyrelsen (i)
Tuva Wrenfelt föredrar.
Bilaga:

9i – Rapport från universitetsstyrelsen
9ii – Studenternas årsredovisning 2019 bilaga utgår

§ 10

Rapport från SLUSS-DN (i)
Todd Johansson rapporterar från SLUSS Doktorandnämnd. Handledarutbildning kommer
vara ett fokus I FUR under 2020. SLUSS DN kommer verka för att en arbetsgrupp får i
uppdrag att utreda frågan. Många forskarstuderande antas på en licentiatutbildning, SLUSS
DN kommer skicka ut en enkät för att undersöka vad det innebär för stressnivå etc. för den
forskarstuderande. SLUSS DN önskar också gemensamma riktlinjer för t.ex.
tidskompensation för undervisning samt att alla forskarstuderande ska ges möjlighet att
undervisa. För att ta reda på vad som behöver arbetas med vad gäller lika villkor för
forskarstuderande så har SLUSS DN sett till att frågor om lika villkor nu är inkluderade I
doktorandenkäten.

§ 11

Värdegrund och arbetsformer för styrelsen 2020 (d,b)
Tuva Wrenfelt föredrar. Styrelsen får möjlighet att diskutera igenom hur de vill jobba
under året.
Förslag till beslut:

Att fastställa SLUSS styrelse 2020s värdegrund och
arbetsformer enligt bilaga och förd diskussion, samt
Att SLUSS styrelse 2020 skall verka i linje med dessa.

Bilaga: 11 - Värdegrund och arbetsformer för 2020

§ 12

Internationella studenter (d)
Tuva Wrenfelt föredrar. Kårerna diskuterade internationalisering ur olika perspektiv. Några
kårer påverkas mycket, andra inte lite. Kårerna ser en utmaning i att bevara det
traditionella kårlivet och göra det begripligt och intressant för studenter som inte talar
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svenska eller har andra intressen. Det är svårt att veta vad andra vill ha, kårerna bygger på
att vill man ha något så är man med och skapar det. Hur kan vi få nya grupper av studenter
att vilja vara med och skapa sådant de är intresserade av?

§ 13

Fastställande av SLUSS verksamhetsplan 2020 (b)
Tuva Wrenfelt föredrog. Styrelsen diskuterade vad de vill jobba för under året. Under
diskussionen kom styrelsen fram till att de vill få in doktorandverksamheten i
verksamhetsplanen.
Förslag till beslut:

Att fastställa SLUSS verksamhetsplan för 2020 enligt bilaga
och förd diskussion,
Att SLUSS-DNs tillägg infogas efter mötet och blir en del av
den fastställda verksamhetsplanen,

Bilaga:

13i - SLUSS verksamhetsplan 2020
13ii – Post-its med fokus 2020

§ 14

Diskussion om SLUSS ekonomi och kårernas tilldelning (d)
Emelie Karlsson föredrog budgeten för 2020.
Bilaga: 14 – SLUSS Budget 2020 inkl. medlemsavgifter.

§ 15

Fastställande av medlemsavgifter 2020 (b)
Emelie Karlsson föredrog de föreslagna medlemsavgifterna för 2020.
Beslut:

Att fastställa SLUSS medlemsavgifter för 2020 enligt bilaga.

Bilaga: 14 – SLUSS Budget 2020 inkl. medlemsavgifter.

§ 16

Fastställande av poster i studentrepresentantlistan 2020 (b)
Tuva Wrenfelt föredrar. Genomgång och uppdatering av studentrepresentantlistan inför
2020. Ledamöterna har inför mötet kunnat uppdatera i listan själva. Listan uppdateras igen
under höstterminen.

SLUSS – SLU:s Samlade Studentkårer
SLUSS Vintermöte 2020
Protokoll
Sida 6 av 13
Beslut:

Att fastställa posterna i studentrepresentantlistan för 2020
enligt bilaga och förd diskussion

Bilaga: 16 - Studentrepresentationslistan 2020

§ 17

Fastställande av platsfördelningen i studentrepresentantlistan 2020 (b)
Tuva Wrenfelt föredrar. Posterna som i föregående punkt fastställts ska här fördelas
mellan kårerna. Listan uppdateras igen under höstterminen.
Beslut:

Att fastställa platsfördelningen i studentrepresentantlistan
enligt bilaga.
Att posterna som tillfaller SLUSS tillsätts enligt bilaga.
Att ledamöterna kontinuerligt håller listan med namn på
befattningshavare uppdaterad.

Bilaga: 16 - Studentrepresentationslistan 2020

§ 18

Fördelning av studiebevakning för SLUs kurser (d,b)
Tuva Wrenfelt föredrar. Det finns kurser på SLU som tillhör mer än en fakultet, där behöver
kårerna komma överens om vem som studiebevakar för just de kurserna. P.g.a. sjukdom
har inte presidiet hunnit få fram en lista, och föreslår därför att frågan bordlägges.
Beslut:

Att bordlägga frågan om att fördela alla SLUs kurser för vt
2020 mellan kårerna till vårmötet 2020.
Att kårerna för en dialog med varandra om problem uppstår
fram till dess.

Bilaga: 18 – Kurser SLU 2020 bilaga utgår

§ 19

Förberedelse av val (d)
Styrelsen förberedde vilka frågor de ville ställa till kandidaterna, och hur intervjuerna ska
gå till.
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§ 20

Val av ordförande för läsåret 20/21 (d,b)
Alice Ersson föredrar. Valberedningen tillika styrelsen intervjuar de sökande. Beslutet
fattas genom sluten omröstning.
Beslut:

Att välja Marie Petersson (

) till ordförande för

SLUSS med mandatperioden 2020-06-01 till 2021-05-31,
Att välja Marie Petersson (

) till ledamot i SLU:s

styrelse med mandatperioden 2020-06-01 till 2021-05-31
Att anse beslutet omedelbart justerat.

§ 21

Val av firmatecknare 2020 (b)
Beslut:

Att utse Marie Petersson (

) att tillsammans med

kassören vara firmatecknare för SLUSS under
mandatperioden 2020-06-01 till 2021-05-31,
Att firman tecknas enskilt,
Att anse beslutet omedelbart justerat.

§ 22

Val av förste rådgivare (b)
Valberedningen presenterade sitt förslag till förste rådgivare.
Beslut:

Att välja Tuva Wrenfelt (

) till förste rådgivare för

SLUSS med mandatperioden 2020-06-01 till 2021-05-31,
Att välja Tuva Wrenfelt (

) till ledamot i SLU:s

styrelse med mandatperioden 2020-06-01 till 2021-05-31
Att anse beslutet omedelbart justerat.

§ 23

Val av vice ordförande för läsåret 20/21 (d,b)
Alice Ersson föredrog. Valberedningen tillika styrelsen intervjuar de sökande. Styrelsen vill
erbjuda uppdraget till Elin Fridlund, Elin begärde att få en dag extra på sig att fundera.
Beslut:

Att bordlägga beslutet om vice ordförande. Beslut fattas
genom per capsulam-beslut.
Att anse beslutet omedelbart justerat.
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§ 24

Val av andre rådgivare (b)
Valberedningen presenterade sitt förslag till andre rådgivare.
Beslut:

Att välja Thea Folke (

) till andre rådgivare för

SLUSS med mandatperioden 2020-06-01 till 2021-05-31,
Att anse beslutet omedelbart justerat.

§ 25

Proposition 2: UN-ledamot (d,b)
Tuva Wrenfelt föredrar propositionen. Omröstning 2 av 2.
Beslut:
Att som ny paragraf i stadgarna införa ”UN-ledamot”, med
tillhörande beskrivning av valförfarande samt
uppdragsbeskrivning.
Att paragrafen ”UN-ledamot” införs som §6, och att
nuvarande numrering av paragrafer i stadgarna justeras
därefter.
Att valförfarandet lyder ”UN-ledamot syftar till den tredje
ledamot i Utbildningsnämnden, utöver SLUSS presidium, som
SLUSS har rätt att utse. Valbar till uppdraget som UN-ledamot
är varje ledamot i SLUSS styrelse och ledamot i SLUSS styrelse
under föregående mandatperiod. UN-ledamoten innehar sitt
uppdrag på ett år, under mars-februari. Uppdraget bör ej
innehas av en ledamot från samma kår två år i rad.”
Att uppdragsbeskrivningen lyder ”Det åligger UN-ledamoten:
att vara väl påläst inför varje UN-möte och
närvara vid UN-förmötet med SLUSS
styrelse.
att vid behov adjungeras till och närvara vid
SLUSS styrelsemöten.
att vid UN:s sammanträden företräda SLUSS,
och ej i SLUSS namn eller enskilt ta parti för en
medlemskår framför en annan.
att vid förhinder meddela detta i god tid till
SLUSS styrelse så att en ersättare kan utses.”
Att under §3.8.1 Vintermöte införa ”att förrätta val av UNledamot”
Att anta propositionen
Bilaga: 25 – Proposition UN-ledamot
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§ 26

Val av UN-ledamot (d,b)
Tuva Wrenfelt föredrar. Val av den tredje UN-ledamot som SLUSS har rätt att utse.
Beslut:

Att till ledamot i UN, utöver SLUSS ordförande och vice
ordförande, välja Saga Svalelid.

§ 27

Proposition 3: Valberedningens mandatperiod (d,b)
Thea Folke föredrar propositionen. Omröstning 2 av 2.
Beslut:
Att valberedningens arbete sträcker sig från vintermöte till
och med efterföljande vintermöte
Att under §6.2 Arbetsuppgifter stryka meningen ”att fortsätta
sitt arbete till dess att uppgiften är löst”, och istället infoga
meningen ”Valberedningen innehar sitt uppdrag från
vintermötet till och med det efterföljande vintermötet, eller
till dess att uppgiften är löst.” under §6.1 Sammansättning
Att anta propositionen
Bilaga: 27 - Proposition valberedningen

§ 28

Diskussion kring SLUSS valberedning och val av valberedning 2020 (d,b)
Alice Ersson föredrar. Diskussion kring hur man vill att SLUSS valberedning ska fungera
under 2020. Idéer för rekryteringen 2020.
Beslut:

Att valberedningen 2020 utgörs av SLUSS styrelses ledamöter
2020.
Att välja Thea Folke till valberedningens sammankallande.

§ 29

Anonym tentamen (d)
Saga Svalelid föredrar. ULS vill lyfta frågan angående anonym examen om en student
utmärker sig ur studentgruppen genom att ex. använda funka-stöd. Problem uppstår om
man måste anmäla stöd till en kursledare som också är examinator, examinatorn ska inte
veta vem som har funka-stöd. Kårerna ska höra sig för om problem. SLUSS har också hört
sig för, och en potentiell lösning som SLU ser är att fler än en student får använda digitalt
stöd även om bara en har funka, för att inte en enskild individ ska utmärka sig.
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§ 30

Tredje presidial i SLUSS (d,b)
Thea Folke föredrar. Presidiet har inlett en dialog med SLU om att ev. införa ytterligare en
tjänst inom SLUSS, på hel- eller deltid, med fokus på internationalisering och ev.
kommunikation. Styrelsen tycker att det ligger rätt i tiden att anställa en till student med
detta fokus, ev. kan denna post startas upp med medlen från fördubblingsprojektet.
Beslut:

Att presidiet får i uppdrag att fortsätta dialogen med SLU om
att utöka SLUSS presidium, samt förbereda nödvändiga
beslut inför kommande möten.

§ 31

Proposition 3: Ändra ansökningskraven för kassör (d,b)
Tuva Wrenfelt föredrar. Omröstning 1 av 2.
Beslut:

Att i stadgarna §9.5 Kassör ändra ”Kassören ska vid ansökan
ha klarat 15 hp företagsekonomi eller kunna uppvisa
motsvarande kompetens.” till ”Kassören ska vid ansökan
kunna intyga kompetens inom ekonomi och/eller bokföring.”

Bilaga: 31 – Proposition kassör
§ 32

Proposition 4: Stadgeändring (d,b)
Thea Folke föredrar propositionen. En kompletterande stadgeändring till följd av beslutet
att ändra presidiets mandatperioder. Omröstning 2 av 2.
Förslag till beslut:

Att under kapitel 3.8.1 Vintermöte lägga till ” att förrätta val
av ordförande och vice ordförande”
Att under kapitel 3.8.4 Årsmöte stryka ”att förrätta val av vice
ordförande”
Att under kapitel 3.8.2 Vårmöte stryka ”att förrätta val av
ordförande”

Bilaga: 32 – Proposition stadgeändring
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§ 33

Fastställande av ort och mötesdatum för vårmötet (b)
Beslut:

Att förlägga vårmötet till Alnarp den 15-17 maj 2020.
Att bordlägga frågan om preliminär tid och plats för
höstmötet.

§ 34

SLUSS kalendarium 2020 (i)
Ledamöterna uppmanas att inför mötet kolla upp datum för fester och viktiga event på
kårerna under terminen.

§ 35

28/2 – 1/3

Vintermöte, Ultuna

28/3 – 29/3

Välkomstutbildning

1/4

UN-förmöte kl. 17

13/5

UN-förmöte kl. 17

15/5 – 17/5

Prel. Vårmöte, Alnarp

27/5

Thesis Day

Övriga frågor (i, d)
Kurator på campus Ultuna – uppdatering om läget. Prorektor undersöker i vilken
utsträckning SLU:s studenter vänder sig till studenthälsan i Uppsala, och om det motsvarar
det SLU betalar för. Prorektor kommer även att titta på hur det ser ut i Alnarp och Umeå.
Resultatet ur VMFs enkät har presenterats för flera berörda inom SLU. Preliminärt planeras
det in en hälsovecka under höstterminen för att lyfta hälsa och hållbara studier i ett
bredare perspektiv.
Obligatoriska moment första dagen på höstterminen – uppdatering om läget. SLUSS
presidium har diskuterat frågan med prorektor och andra berörda, och fortsätter jobba
med frågan.
Examensceremonier – styrelsen vill avsätta tid nästa möte för diskussion kring hur kårerna
vill ha det, kårerna ska till dess
SLUs hantering av ev. smittobärare – SLUs kommunikation har inte fungerat internt ang.
ett potentiellt fall av corona på campus. En student valde självmant att sätta sig i karantän
eftersom hen potentiellt skulle kunna bära smittan. Studenten kontaktade sin arbetsgivare,

SLUSS – SLU:s Samlade Studentkårer
SLUSS Vintermöte 2020
Protokoll
Sida 12 av 13
men därifrån gick inte kommunikationen vidare utan informationen nådde SLU senare
genom kåren. Hur hanterar SLU smittade generellt? Finns det övergripande rutiner? Hur
ska kårerna hantera rykten eller information om smittade som inkommer till kåren?
Presidiet kontaktar SLU säkerhet för att diskutera rutiner och förmedla det till kårerna.
Premiering av studenter – ibland annat UN har frågan lyfts hur SLU bäst kan premiera
studenter som ställer upp för universitetet vid sidan av studierna, ex. genom att rekrytera
på en mässa. Styrelsen diskuterade vad de tyckte, betalning är det som vi tror lockar mest,
särskilt om det innebär kvälls- och helgjobb.
Digitala examensbevis – från och med nu kommer enbart digitala examensbevis att delas
ut om det inte finns särskilda skäl till att få ett i pappersform. SLU har gått ut med info på
hemsidan och mejl.
Fördubblingsprojektet – Tuva informerade om statusen på fördubblingsprojektet. Det
händer mycket nu och det är viktigt att styrelsen är påläst och förmedlar UN:s förslag till
kårerna.
Thesis Day – SLU:s dag för att uppmärksamma studenternas akademiska insatser. Kommer
hållas den 27e maj i Ultuna och Alnarp, studenter vid övriga campus är givetvis också
välkomna att delta i antingen Ultuna eller Alnarp. Nytt för i år är att näringslivet kommer
att bjudas in för att ta del av studenternas arbeten. Det vore bra om kårerna hjälpte till
med att sprida info när det kommer.
Almedalsveckan – SLUSS har fått förfrågan om studenterna skulle vilja vara delaktiga i
SLU:s program på Almedalsveckan. Tuva samordnar en grupp som eventuellt kommer
planera något, den som är intresserad kan kontakta henne.
STRÅ-bidrag till sångböcker – ett par kårer har redan frågat hur de ska gå tillväga för att
söka bidrag från STRÅ för att revidera sångböckerna. Thea gör ett utskick med
instruktionerna, det vore bra om flera kårer samlat ville skicka in sina ansökningar under
våren så att STRÅ kan fatta beslut.

§ 36

Mötets avslutande
Ordförande Tuva Wrenfelt avslutade mötet och tackade alla för ett effektivt möte
och en trevlig helg.

