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Protokoll SLUSS vintermöte 2021 

Datum: 5 mars kl. 18.00 till 6 mars kl. 17:00 

Plats: Join Zoom Meeting  
https://slu-se.zoom.us/j/61221200682 

Meeting ID: 612 2120 0682 
Passcode: 123456

Närvarande ledamöter: 

Mattias Eliasson Ledamot, SMS 
Izabelle Borg-Nilsson  Ledamot, ASK 
Jacob Nylander Ledamot, LMK 
Ida Svedenius  Ledamot, VMF 
Jonathan Samuelsson  Ledamot, SHS 
Ida Segesten Ledamot, ULS 
Julia Lindh   Ledamot, HAS 
Anja Pedersen Ledamot, SLUSS DN 

Övriga kallade: 
Marie Petersson Ordförande, SLUSS 
Elin Fridlund Vice ordförande, SLUSS 
Tuva Wrenfelt Förste rådgivare, SLUSS 
Thea Folke  Andre rådgivare, SLUSS 
Gustaf Bengtsson Kassör, SLUSS 
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Punkt   Föredragare 
 

§ 1  Mötet öppnas 
Marie Petersson öppnar mötet 18:03 

 

Marie 
Petersson 

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

Marie 
Petersson 

§ 3  Godkännande av fullmakter (b) 
Ärendet i korthet: Fullmakt för Julia Lindh (HAS) och förfrågan om att adjungera ULS kassör har 
inkommit innan påbörjat möte.  
 
Beslut:  
Att godkänna fullmakt för Thelma Hedlund (HAS) 
Att adjungera Emil Bagger Jörgensson (ULS kassör) till § 19. 

 

Marie 
Petersson 

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

Marie 
Petersson 

§ 5  Fastställande av dagordningen (b) 
 
Beslut:  
Att fastställa dagordningen med tillägg 
    
Bilaga: 5 – Dagordning vintermötet 2021 

Marie 
Petersson 

§ 6  Godkännande av kallelseförfarandet (b) Marie 
Petersson 
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Ärendet i korthet: Enligt stadgan har kallelse, preliminär dagordning och  propositioner 
tillhanda ledamöterna senast tre veckor innan mötet (12.02.2021). 
 
Beslut: 
Att godkänna kallelseförfarandet. 
Att godkänna svarsmotion inkommen från ULS till § 19 
 
Bilaga: 6 – Kallelse SLUSS Vintermöte 2021 
 

§ 7  Föregående mötesprotokoll (b) 
 
Beslut:  
Att lägga protokollet från årsmötet 2020 till handlingarna. 
 
Bilaga: 7 - Protokoll årsmötet 2020 utan personnummer och underskrift 

 

Marie 
Petersson 

§ 8  Lägesrapport om kårernas och presidiets arbete (i) 
Ärendet i korthet: En runda där alla får berätta vad som har hänt på respektive kår sedan senaste 
mötet. 
 
LMK – Lantmästarkåren och har som många andra kårer inte jättemycket aktivitet för tillfället på 
grund utav den rådande pandemin. Vi ska ha vårt första kårmöte den 12/3 vilket kommer ske 
digitalt. De blir styrelses första Kårmöte. Det börjar dra ihop sig för tentamen för både oss och 
dom som läser andra året och tentorna verkar bli på plats följa restriktioner. SLU jobbar på att 
försöka lösa så att man kan ha möjlighet att skriva tentamen både på Alnarp, uppe i Skara och 
även i Uppsala för dom som vill skriva på annan ort. Det kommer även finnas en chans att göra 
det muntligt över zoom ifall man önskar de.  
 
ULS – Presidiet har haft zoom-fika med rektor och pro rektor. Presidiet skall ha zoom-fika/ 
promenad med NJ:s FN och PN ordföranden. De har deltagit i SFS:s nätverksträffar för 
studiebevakare (SQC) och studerandeskyddsombud (SSO) och i workshop om campusutveckling 
Ultuna. Deltagit i möten med: PN för NJ, VH och LT; FN och förberedande möten för NJ, VH och 
LTV; LFN för NJ. Skrivit på/ställt sig bakom SLU:s avsiktsförklaring tillsammans med samtliga 
andra kårer. Haft digitalt februarikårmöte 11/2, skall ha kårmöte igen 11/3. Digitala och utomhus 
event anordnas för att främja den studiesociala miljön. Tex: 27/2 hölls digital spexsittning, 13/3 
hålls digital kamratmiddag, även digitala filmstudiecirklar och promenader anordnas. ULS har 

Samtliga 
kårer 
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öppnat för take-away verksamhet på kåren. Planerar för studentkårens råd – rådgivande möte 
med massa kloka gamla ”kårrävar”. Planerar digitala examensceremoni och ringverser. Planering 
pågår inför välkomstveckor både svenska och internationella 30/8 - 12/9. 

HAS - HAS har haft sitt första styrelsemöte sedan sist och där diskuterades dagsläge på de tre 
anläggningarna. All teori sker i den mån de går på distans och allt praktiskt är på plats i små 
grupper. Allt flyter på bra och alla i årskurs två kommer snart att åka ut på praktik om inte några 
riktlinjer ändras. I övrigt har de genomförts små aktiviteter som är Corona säkra  och en julklapp 
har även delats ut från kåren till sina medlemmar! 
 
VMF – På VMF har de nu kommit in i sina nya roller som styrelse. Det har genomförts möten 
varje vecka då de har varit mycket att diskutera i början av året.  VMF håller på att planerar för 
kommande föreningsmöte där frågor från klasserna kommer lyftas. Vi ska anordna online quiz 
och online fika och VMF har även i gång discord. De planerar en digital överlämningskväll från 
gamla kåraktiva till nya och styrelsen ska ha en digital kickoff med pizza och spel Among us mm. 
De har även presenterat sig för klasserna.   

ASK – ASKs utskott är vilande just nu, dock är fortfarande styrelsen aktiv och en av de många 
saker som kårstyrelsen håller på med för tillfället är att omvandla hela kåren till en mer engelsk 
vänlig organisation, vilket betyder att allt inom kåren, stadgar, hemsida, osv ska översättas till 
engelska, processen har påbörjats men kommer ta lång tid att genomföra. De håller även på att 
ha en öppen dialog med JLV om hur man ska kunna göra det lättare för studenter att veta vart 
de ska vända sig när de upplever att blivit diskriminerade.   

Förberedelser inför marskårmötet samt kårbidragsansökan håller på att göras och förtydligande 
kring pedagogiska priset utformas. Vi arbetar även aktivt med att få in skriftliga klagomål 
angående examinering via zoom samt förslag om hur det kan förbättras. Det har framkommit att 
studenter har problem med en specifik lärare som gör allt i sin makt för att få fram salstentor då 
denna är oerhört motvillig mot distansundervisning och visar flera tecken på att inte vilja 
anpassa sin undervisning om hen inte blir tvingad.   

SHS - I SHS styrelse arbetas det för tillfället mycket med att få ihop alla dokument om behövs till 
ansökningarna för bidrag från SLU. Bokslut för 2020 inkommer förhoppningsvis under mars 
månad från den bokföringsfirma som anlitats. Terminens första kårmöte, det de kallar vårmötet, 
är planerat till den 7e april och där ska den försenade budget föreslås för formellt godkännande 
av kårens medlemmar. I styrelsen och presidiet finns en stark vilja att förbättra kårens strukturer 
kring hur ekonomin och hur andra viktiga punkter hanteras. Det är generellt en god stämning 
och framtidstro i styrelsen. 
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Vår studiebevakning pågår med oförminskad kraft. Studierådet arbetar med zoom-möten. 
Vad gäller kårens mer nöjesbetonade sektioner är vissa på grund av rådande läge ganska 
inaktiva, medan andra kan jobba på mer som vanligt.  
 
Vårt kårhus är i behov av lite underhåll. När budgeten fastslås framgår det om det måste skjutas 
på framtiden eller om det finns ekonomiskt utrymme redan i år. 
Sammanfattningsvis så arbetar vi fortfarande med att lösa den ekonomiska situation som 
uppstod under 2019 men vi börjar se ljuset i tunneln och har gott hopp inför sommar och höst. I 
övrigt rullar kåren och dess aktiviteter på i den mån det går.  

SMS - Kåren hade årsmöte 18/2-2021 och den nya styrelsen tog då officiellt över ansvaret för 
kårverksamheten.  

Den nya styrelsen tänkte ha ett enskilt möte efter överlämningen i slutet av februari men det har 
skjutits upp så länge då många sitter på hemort. Där man ska diskutera mål och planer för året 
och lite vad man kan hitta på för att väcka liv i verksamheten tills pandemin släpper. Annars 
händer det ingenting gällande kårverksamhet. Viss uppfräschning av lokaler pågår.  

Presidiet - Sedan SLUSS årsmöte 2020 har vice ordförande deltog i GA&F och SSC-konferensen 
som var digital 2020. Presidiet har planerat och genomfört Utbildningsdagarna och håller nu på 
att planera en Internationell vecka tillsammans med SLU. Den är till för studenter som vill 
studera utomlands och för internationella studenter inom SLU samt doktorander och lärare. 
Presidiet arbetar även aktivt med kårbidragsutredningen och bevakar för studenternas 
utbildning och studiemiljö under pågående pandemi. Som styrelsen är medveten om har 
predisidet planerat och hållit i överlämningshelgen för SLUSS styrelse och aktivt deltagit i 
rekryteringen av nya presidiet. Både ordförande och vice ordförande har deltagit vid intervjuer 
av lärare till titeln Excellent lärare och kommer vara med när besluten tas i nästa vecka.  
 
Ordförande har arbetar med kvalitetsdialogerna tillsammans med berörda kårer och SLU har 
varit mycket tacksamma för samarbetet. Under våren kommer presidiet delta i kvalitetsdialoger 
kring IT, studievägledning och lokaler. Torpet står utan internet nu och det arbetas aktivt med att 
försöka få ordning på detta då det har stor påverkan på presidiets arbetsmiljö. Köket och 
badrummet är dock färdigrenoverat och under våren kommer de nya möblerna levereras. Vice 
ordförande har också spelat in en informations film för SLUSS. 
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§ 9  Rapport från universitetsstyrelsen (i) 
Ärendet i korthet: Rapport från SLU:s styrelse möte den 16.12.2020 och 16.02.2021 
 
Sedan SLUSS årsmöte 2020 har universitetsstyrelsen haft två sammanträden. Styrelsens 
sammanträden har främst berört rekryteringen av prorektor Karin Holmgrens efterträdare. 
Processen är påbörjan och förhoppningsvis så har nya prorektor valts i början av juni och 
påbörjar sin tjänst vid årsskiftet 2021/2022. I rekryteringsprocessen deltar SLUSS ordförande för 
studenterna och SLUSS DN:s ordförande för doktoranderna. Under våren kommer det ske en 
hörandesamling där studenterna är representerade av 7 studenter varav en doktorand. Här är 
det upp till studentkårerna och SLUSS DN att fylla dessa platser och det ska vara jämn 
könsfördelning om möjligt. De som sitter med i rekryteringsgruppen får inte delta i 
hörandesamlingen. 
 
Universitetsstyrelsen har även fokuserat på ekonomiska frågor och regleringsbrevet. Viktigt för 
kårerna att känna till är att Utbildningsdepartementet ger mer ekonomiska medel till kårerna 
2021 på grund av pandemin. Totalt är det 870 tkr som oavkortat kommer fördelas av SLU till 
studentkårerna. Detta är utöver det bidra som studentkårerna ansöker till från SLU. 
 
Dessutom har risk och riskåtgärder för 2021 diskuterats där universitetet ansåg att bristande IT-
säkerhet, proaktiv ekonomistyrning och anpassning av ett snabbt förändrande samhälle är de 
största riskerna. Något annat som är viktigt för studentkårerna att vara medvetna om är att 
universitetsstyrelsen gav rektor uppdraget att lämna förslag på hur utbildningsnämndens 
uppgifter och organisation kan förbättras. Rektor är väl medveten om att SLUSS ska vara 
delaktiga i processen. 
 

Marie 
Petersson   

§ 10  Rapport från SLUSS-DN (i) 
Ärendet i korthet: Rapporterar från SLUSS Doktorandnämnd. 
 
Första mötet för året gjordes i samband med utbildningsdagarna. Mycket fokus låg på i vilka 
former vi ska jobba framöver samt de mål som gäller för 2021. De har skapat ett rum på teams 
där de samlar all vår information, tex. rapporter från möten som man deltar i ska läggas upp 
direkt på teams efter deltagande. DN kommer att hålla kortare möten med tätare intervall än 
innan för att kunna hålla oss mer uppdaterade och driva på våra frågor mer. Mötena har 
utvidgats till att även innehålla ordföranden och ev. andra intresserade från doktorandråden 
förutom SLUSS-representanterna. De ska fokusera på att driva frågor med en enad front och 
utnyttja vår representation på alla nivåer. Nästa möte är den 12 mars och kommer då att 
fokusera på det kommande FUR mötet samt att färdigställa arbetsplanen för året.  
 

Anja 
Pedersen 
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Den nya medarbetarenkäten har kommit och när det kommer till Covid-relaterade frågor så 
ligger doktoranderna sämre till än genomsnittet av medarbetarna. Detta gäller både fysisk 
arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö. Tyvärr så tycker inte DN att rektor eller vice rektor riktigt 
tar tag i problemet och gör något åt det. Detta är något som behöver arbeta vidare akut med nu.  
 
Just uppföljning av undersökningar är något som vi kommer att driva framöver. 
Doktorandenkäten för 2020 visar på samma problem som den tre år tidigare. Vi vill nu att SLU 
tar mer krafttag med problemen som finns. Något speciellt som kan nämnas är att doktorander 
som utsätts för diskriminering inte rapporterar detta enligt enkäten.  Högst allvarligt och något 
som behöver åtgärdas (dock en ny fråga för i år så vet ej hur det såg ut för tre år sedan).  
 
Andra frågor som ska drivas under året är:  
- att kvalitetskontrollen på handledare behöver utökas och det bör finnas krav på kontinuerlig 
vidareutbildning i handledarskap om man ska kunna fortsätta handleda doktorander.  
- att få till utbildningar i interkulturella relationer samt konflikthantering  
- att SLU ska uppmärksamma diskriminering mot doktorander och ta tag i problemet. 
- att förbättra karriärvägledningen vid SLU 
- att driva på i FUR så att de utför ett mer aktivt arbete. Ett steg på detta har redan inletts då vi 
ska vara med och tycka till om agendan innan den går ut.  
- att uppdatera överlämningsdokument och SLUSS-DNs verksamhetsminne.  
 

§ 11   SLU:s strategiarbete 2021 (i,d) 
Ärendet i korthet: Kort information om SLU:S strategiarbete ges till Sluss nya styrelsen. 
Styrelse diskutera bilagan och önskar kunna få mer att läsa. Frågor kring hur man ser  på 
strategin med tanke på de nuvarande utbildningarna framförts och de är framförallt UN som 
arbetar med detta.  
 
Bilaga 11 – SLU:s strategi 

 

Marie 
Petersson 

§ 12  Fastställande av SLUSS verksamhetsplan 2021 (d,b) 
Ärendet i korthet: Styrelsen diskuterar vad de vill jobba för under året. 
Viktigt att komma ihåg att bevaka hur lärarna efter pandemin arbetar vidare med de digitala 
verktygen och se vad studenterna efterfrågar. I övrigt ser förslaget bra ut och de är rimliga 
förändringar. Förslaget fastställs.  
 

Marie 
Petersson 
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Beslut:  
Att fastställa SLUSS verksamhetsplan för 2021 enligt bilaga för nytt förslag och förd diskussion. 
 
Bilaga:   
12i - SLUSS verksamhetsplan 2020 
12ii – SLUSS verksamhetsplan 2021 FÖRSLAG 

 
§ 13  

 
Diskussion om SLUSS ekonomi och kårernas tilldelning (d) 
Ärendet i korthet: Genomgång av SLUSS budget och bidrag från SLU. Sluss kassör går igenom den 
beslutade budgeten från årsmötet. 
 
Bilaga: 13 – Budget 2021 

 

Gustaf 
Bengtsson 

§ 14  Fastställande av medlemsavgifter 2021 (b) 
Ärendet i korthet: Genomgång av SLUSS medlemsavgifter. Fråga om uppdelning av 
medlemsavgiften framförs från ULS. Till följd av pandemin önskar vissa kårer att dela upp 
medlemsavgiften för att underlätta då de har mindre likvida medel än tidigare år på banken. 
Styrelsen diskuterar möjlighet till att få ansöka om uppdelning av inbetalningen och kommer 
fram till att ansökan ska skickas till Sluss kassör (slusskassor@slu.se) tillsammans att skriva en 
kort motivering till varför kåren önskar dela upp inbetalningen senast 15.04.2021. Efter detta 
kommer per capsulam beslut tas av Sluss styrelse. Per capsulam skickas ut av presidiet den 
22.04.2021 och styrelsen har sedan en vecka på sig att rösta. Resultat presenteras på mejl 
29.04.2021. 
 
Beslut:  
Att fastställa SLUSS medlemsavgifter för 2021 enligt bilaga 
Att medlemskår med medlemsavgift över 10 000 SEK kan ansöka om uppdelning av inbetalning 
50% per termin 
Att ansökan skickas in av kårens firmatecknare som skickar in senast 15 april till Sluss kassör  
Att beslut om uppdelning fattas per capsulam av Sluss styrelse 
Att beslutet omedelbart justeras  
 
Bilaga: 14 – Medlemsavgifter 2021 
 

Gustaf 
Bengtsson  
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§ 15  Fastställande av platsfördelningen i studentrepresentantlistan 2021 (b) 
Ärendet i korthet: Posterna ska fördelas mellan kårerna. Listan uppdateras igen under 
höstterminen. Listan diskuteras och vissa förändringar genomförs.  
 
Beslut: 
Att fastställa platsfördelningen i studentrepresentantlistan enligt bilaga och förd diskussion. 
Att posterna som tillfaller SLUSS tillsätts enligt bilaga. 
Att ledamöterna kontinuerligt håller listan med namn på befattningshavare uppdaterad. 
 
Bilaga: 15 – Studentrepresentantlistan 2021 

 

Marie 

Petersson 

§ 16  Fastställande av poster i studentrepresentantlistan 2021 (b) 
Ärendet i korthet: Genomgång och uppdatering av studentrepresentantlistan inför 2021. 
Ledamöterna har inför mötet kunnat uppdatera i listan själva. Listan uppdateras igen under 
höstterminen. 
 
Beslut:  
Att fastställa posterna i studentrepresentantlistan för 2021 enligt bilaga och förd diskussion 
Att Sluss presidium får tillåtelse att skicka listan på studentkårernas representanter till berörda 
inom SLU:s fakulteter. 

 
Bilaga: 15 – Studentrepresentantlistan 2021 
 

 

Marie 

Petersson 

§ 17  Fördelning av studiebevakning för SLUs kurser (d,b) 
Ärendet i korthet: 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 och 
ytterligare tillägg finns ej.  

Beslut:  

Att fastställa fördela av SLUs kurser för vt period 3 2021 mellan kårerna.  
 
Bilaga: 16 – Kurser SLU 2021 vt period 3 

Marie 

Petersson 
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§ 18  Nytt stadga förslag (d) 
Ärendet i korthet: Ett helt nytt förslag på stadgar håller på att arbetas fram för att förenkla och 
klargöra vissa oklarheter i stadgarna. Ett arbetsdokument har tagits fram av presidiet och 
behöver diskuteras för fortsatt arbete. Styrelsen arbetar igenom kapitel 1-5 och tar sedan med 
sig arbetsdokument till sin styrelse för ytterligare kommentarer. Styrelsen anser även att detta 
bör lyftas på ett framtida Fokusråd.  
 
Bilaga: 18 – Arbetsdokument stadga förändring SLUSS 2021 
 

Elin Fridlund 

§ 19   Proposition 1: Stadga fonder (d,b) 
Ärendet i korthet: Omröstning 2 av 2. Första omröstningen genomfördes under årsmötet efter 
att presidiet hade fått i uppgift att se över möjlighet att ha fonder. ULS presenterar sin 
svarsmotion. 
 
Beslut: 
att ändra punkt 10.2 i stadgar för SLU:s samlade studentkårer från 10.2 Budget, vinst och buffert 
till 10.2 Budget och vinst 
 
att införa punkt 10.3 Buffert och fonder i stadgar för SLU:s samlade studentkårer  
 
att flytta stycket ”SLUSS kan utöver budget fastställa en buffert motsvarande fyra (4) 
prisbasbelopp (…) Brukande av buffert ska vara väl motiverat och beviljas under ett SLUSS-
möte.” från punkt 10.2 Budget och vinst till punkt 10.3 Buffert och fonder 
 
att lägga till stycket ”SLUSS kan fastställa att upp till 50% av buffetern ska placeras i utvalda 
fonder” i punkt 10.3 Buffert och fonder 
 
att lägga till stycket ”Val av fonder baseras på låg risk och låg förvaltningsavgift, och ska i största 
mån vara fonder med inriktning mot SLU:s ämnesområden för ett hållbart samhälle” i punkt 10.3 
Buffert och fonder 
 
att lägga till stycket ”Köp och försäljning av fonder beslutas av SLUSS styrelse under ett (1) 
SLUSS-möte” punkt 10.3 

Marie 

Petersson 
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att i SLUSS kassörs beskrivning tillägga att personen skall bevaka och informera SLUSS styrelse 
om fondernas utveckling samt vara delaktig i sammankallande läggs in i stadgebilaga 3 
 
att presidiet tillsammans med sluss revisor och sluss kassör formulerar en placeringspolicy för 
eventuella framtida fondinköp AVSLOGS 

att presidiet tillsammans med sluss revisor och sluss kassör formulerar en stadgebilaga för 
placering av fonder för eventuella framtida fondinköp 

att SLUSS presidium med SLUSS kassör sammankallar ett möte/år för att hantera förvaltningen 
av fonderna. På mötet skall SLUSS styrelse delta samt adjungera kassörerna från 
medlemskårerna. Detta kan ske i samband med ett ordinarie SLUSS sammanträde. Placeras i 
stadgabilaga för Fonder.  

att avslå proposition l Stadgar hantering av fonder i sin helhet AVSLOGS 

att uppdra SLUSS presidium att undersöka förutsättningarna för kapitalförvaltning ytterligare och 
komma med ett nytt förslag som också omfattar placeringspolicy och förslag till förvaltningsråd. 
Stryks eftersom ULS yrkande avslås. 

Att anta propositionen 

Bilaga:  
19i – Proposition stadgar fonder 
19ii – Svarsmotion ULS  

 
§ 20  Val av UN-ledamot (d,b) 

Ärendet i korthet: Val av den tredje UN-ledamot som SLUSS har rätt att utse. Vid förhinder har 
SLUSS rätt att utse en ny person vid behov. 
 
Beslut:  
Att till ledamot i UN, utöver SLUSS ordförande och vice ordförande, välja Jacob Nylander 
( ) under period enligt stadgarna. 

 

Marie 

Petersson 
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I - informationspunkt 

b- beslutspunkt

d- diskussionspunkt

§ 21 Thea Folke 

§ 22 Marie 

Petersson 

§ 23 Marie 

Petersson 

§ 24

Val av valberedning 2021 (d,b) 
Ärendet i korthet: Diskussion kring hur man vill att SLUSS valberedning ska fungera under 2021 
bordläggs till vårmötet då sittande styrelse inte hunnit arbeta ihop sig.  

Beslut: 
Att valberedningen 2021 utgörs av SLUSS styrelses ledamöter 2021.  
Att välja Elin Fridlund till valberedningens sammankallande. 
Att bordlägga vidare diskussion om hur valberedningen ska arbeta till vårmötet 

Uppdatering av aktuella frågor från presidiet (d) 
Ärendet i korthet: Presidiet presenterar uppföljning på aktuella frågor från överlämningshelgen. 
Fortsatt arbete kring dessa frågor fortlöper.  

Bilaga: 22 – Aktuella frågor från överlämningshelgen 

Fastställande av ort och mötesdatum (b) 
Ärendet i korthet: Om restriktioner tillåter och styrelsen anser att de går bra att resa kommer ett 
fysiskt möte genomföras.  

Beslut: 
Att förlägga vårmötet till Umeå den 14-16 maj 2021. 
Att preliminärt förlägga höstmötet till Alnarp den 24-26 september 2021. 

Förberedelse av val (d) 
Ärendet i korthet: Styrelsen förbereder vilka frågor de vill ställa till kandidaterna, och hur 
intervjuerna ska gå till. 

Thea Folke 
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I - informationspunkt 

b- beslutspunkt 

d- diskussionspunkt 

§ 25  Val av ordförande för läsåret 21/22 (d,b) 
Ärendet i korthet: Valberedningen tillika styrelsen intervjuar den sökande. Beslutet fattas genom 
sluten omröstning. Röstningen genomfördes via zooms funktion poll. 

Beslut:  
Att välja Clara Hernblom ( ) till ordförande för SLUSS med mandatperioden 2021-06-
01 till 2022-05-31, 
Att välja Clara Hernblom ) till ledamot i SLU:s styrelse med mandatperioden 2021-
06-01 till 2022-05-31 
Att anse beslutet omedelbart justerat. 

Bilaga:  
25i – Medlemskap Clara Hernblom 
25ii – Personligt brev Clara Hernblom 
25iii – CV Clara Hernblom 
25iv – Medlemskap Julia Lindh 
25v – Personligt brev Julia Lindh 
25vi – CV Julia Lindh 

 

Thea Folke 

§ 26  Val av vice ordförande för läsåret 20/21 (d,b) 
Ärendet i korthet: Valberedningen tillika styrelsen intervjuar de sökande. Beslutet fattas genom 
sluten omröstning. Röstningen genomfördes via zooms funktion poll. 

Beslut: 
Att välja Julia Lindh ( ) till vice ordförande för SLUSS med mandatperioden 2021-06-
01 till 2022-05-31, 
Att anse beslutet omedelbart justerat. 

Bilaga:  
25iv – Medlemskap Julia Lindh 
25v – Personligt brev Julia Lindh 
25vi – CV Julia Lindh 

 
 

Thea Folke 
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I - informationspunkt 

b- beslutspunkt 

d- diskussionspunkt 

§ 27  Val av firmatecknare 2021/2022 (b) 
 
Beslut:  
Att utse Clara Hernblom ( ) att tillsammans med kassören vara firmatecknare för 
SLUSS under mandatperioden 2021-06-01 till 2022-05-31,   
Att firman tecknas enskilt,  
Att anse beslutet omedelbart justerat. 

 

Marie 

Petersson 

§ 28  Val av förste rådgivare (b) 
Ärendet i korthet: Valberedningen presenterade sitt förslag till förste rådgivare. 
 
Beslut:  
Att välja Marie Petersson  ( ) till förste rådgivare för SLUSS med mandatperioden 
2021-06-01 till 2022-05-31, 
Att välja Marie Petersson ) till ledamot i SLU:s styrelse med mandatperioden 2021-
06-01 till 2022-05-31 
Att anse beslutet omedelbart justerat. 
 

Thea Folke 

§ 29  Val av andre rådgivare (b) 
Ärendet i korthet: Valberedningen presenterade sitt förslag till andre rådgivare. 
Beslut:  
Att välja Elin Fridlund ( ) till andre rådgivare för SLUSS med mandatperioden 2021-
06-01 till 2022-05-31, 
Att anse beslutet omedelbart justerat 
 
 

Thea Folke 

§ 30  SLUSS kalendarium 2021 (i) 
Ärendet i korthet: Presidiet presenterar kommande viktigt datum att ha koll på.  
 
19-20/2 Utbildningsdagarna, Ultuna 
5-7/3 Vintermöte, digitalt 
24/3  Infoträff med miljöenheten, evenemang på facebook 

Marie 

Petersson 
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I - informationspunkt 

b- beslutspunkt 

d- diskussionspunkt 

27-28/3 Välkomstutbildningen, anmäl senast 17:e mars 
7/4 UN-förmöte, 17:00 
19-23/4 Internationell vecka 
14-16/5 Vårmöte, Umeå 
19/5 UN-förmöte, 17:00 
26/5 Thesis Day 

 
§ 31  Redovisning av per-capsulam beslutet (i) 

Ärendet i korthet: Den 10.02.2021 skickades ett per casulam beslut ut angående välkommande 
och studiebevakningen för läsåret 21/22. Diskussioner fördes på ett UN förmöte med bakgrund 
till att de kommer nya program under hösten 2021. Samtliga med rösträtt avla sin röst på bifall. 

 
Beslut:  
Att välkomnandet och studiebevakningen sker enligt bilaga Program 2021 studiebevakning och 
välkomnandet under HT 2021 – VT 2022. 
Att beslutet omedelbart justeras. 
 
Bilaga:  
31 – Program 2021 studiebevakning och välkomnandet 
 

Marie 

Petersson 

§ 32  Magisterprogram hösten 2021 (i) 
Ärendet i korthet: Information om ett kommande magisterprogram inom livsmedeltillsyn med 
start hösten 2021 som regeringen gett SLU i uppdrag att utföra. ULS är informerade och har tagit 
på sig att vara en del av programmets uppstart.  
 

Marie 

Petersson 

§ 33  Kårmedlemskap över gränserna (i,d) 
Ärendet i korthet: Under kårordförandeträff den 23.02.2021 hölls en diskussion om framtida 
kårmedlemskap och stadgar. Kårordförande kom överens om att se över sina kårers stadgar 
tillsammans med slussrepresentanten senast 11.04.2021 och se hur en eventuell lösning för nya 
studenterna hösten 2021 kan se ut. Presidiet kommer sedan sammanställa och skriva en 
proposition som skickas på kort remiss till kårordförande för att de ska hinnas skickas ut som 
handling till sluss styrelse vårmöte, där beslut tas. 

Marie 

Petersson 
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I - informationspunkt 

b- beslutspunkt 

d- diskussionspunkt 

§ 34   Övriga frågor (i, d) 
a, Bekräftelse av tentamen på ladok – Vidare arbete kommer genomförs av vice ordförande i 
Noden.  
 
b, Mallar för ersättning. Det behövs en uppdatering av de nuvarande ersättningsblanketter och 
en ny ersättningsblankett för presidiets företagskort. Detta är framtidaget och skickade till Lars 
(revisor) och Annie (studentrevisor 2020) för kommenterare. Sluss kassör har inget att invända 
på. Vidare beslut behöver inte tas.  
 
d, Telefoner till presidiet – bordläggs till nästa möte. Styrelsen uppmanas att fundera på hur vi 
ska ha de med telefoner till presidiet. Kanske räcker de med en telefon som man kan använda till 
mer än bara samtal ex sociala medierna. 
 
e, Enskilt möte för att diskutera hur vi ska arbeta som en styrelse 
 
Beslut:  
att presidiet kallar till möte den 17:e mars kl 18-20 ämne: hur ska styrelsen arbeta 
14:e april 18:00-20:00 – stadga och strategi. 
 
f, Breddad rekrytering – studentinlaga. Mer info kommer framöver från Marie.  
 
f, Ramavtal via Sluss – SHS lyfter frågan om att ev införskaffa ett ramavtal för att kunna få hjälp 
med ekonomiska frågor. Detta kommer lyftas under vårmötet.  
 

 

 
Elin Fridlund 
 
 
Elin Fridlund 
 
 
 
 
Elin Fridlund 
 
 
 
Elin Fridlund 
 
 
 
 
 
Ida Segesten 
 
Jonathan 
Samuelsson 

§ 35  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av Marie Petersson.   
 

Marie 

Petersson 

 

  






