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Mötesinformation 

Mötesdatum: 2014-05-07 

Kl. 17.15 

Mötesplats: Ansvaret  

 

Närvarande   Post      
  

Parsa Lalehzar   Ordförande 

Kabba Jallow   Vice Ordförande 

Coenraad Coster  Ledamot 

Viktor Fredlund  Ordf. Ekonomiutskottet 

Maja Lundmark  Ordf. Näringslivsutskottet 

Lukas Norlund Sivermark  Ordf. Sociala utskottet 

Anna Neglén   Ordf. Kvalitetsutskottet 

Daniel Andersson  Ordf. Pubutskottet 

Josefine Rydell   Ordf. Marknadsutskottet  

 

Inbjudna 

Owe R Hedström  Inspektor HHUS (ej närvarande) 

Maria Kapell   Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår 

Linus Lundström  Umeå Studentkår (närvarade till kl 18.00) 

 

Justeras 

 

______________________  __________________________   

Parsa Lalehzar, Ordf  Maria Kapell, Sekr  
   

 

______________________  __________________________   

Lukas Norlund Sivermark, Justerare Maja Lundmark, Justerare 
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§ 1. Mötets öppnande 

Föredragande: Parsa Lalehzar 

Ordförande Parsa Lalehzar förklarar mötet öppnat klockan 17.18. 

 

§ 2. Val av Sekreterare 

Föredragande: Parsa Lalehzar 

Styrelsen beslutar: 

att utse Maria Kapell till sekreterare.  

 

§ 3. Val av Justerare 

Föredragande: Parsa Lalehzar 

Styrelsen beslutar: 

att   utse Lukas Norlund Sivermark och Maja Lundmark till justerare. 

 

§ 4. Föregående Protokoll 

Föredragande: Parsa Lalehzar 

Bakgrund: Protokoll från tidigare styrelsemöte.  

Styrelsen beslutar: 

att   lägga föregående protokoll till handlingarna.  

 

§ 5. Godkännande av dagordningen 

Föredragande: Parsa Lalehzar 

Styrelsen beslutar: 

att  godkänna dagordningen med ändringen att flytta § 14. Subventionsförslag från 
beslutspunkt till diskussionspunkt.  
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§ 6. Närvarande 

Föredragande: Parsa Lalehzar 

Styrelsen beslutar: 

att  bevilja alla närvarande med yttranderätt. 

 

Meddelandepunkter 

 

§ 7. Rapporter (Dras i korthet av berörda parter) 

Föredragande: Styrelsen 

Bilaga:  §7 - Verksamhetsberättelser 

Styrelsen beslutar: 

att  lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna. 

 

§ 8. Ekonomisk rapport 

Föredragande: Viktor Fredlund 

Bakgrund: Ekonomiutskottets ordförande presenterar förändringar i föreningens ekonomiska 
situation  

Bilaga: - §8 - Financial report 

Styrelsen beslutar: 

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.  

 

§ 9. Marknadsföringsrapport  

Föredragande: Josefine Rydell 

Bakgrund: Marknadsutskottets ordförande presenterar statistik kring HHUS i sociala medier.  

Bilaga: -  

Styrelsen beslutar: 

att lägga marknadsföringsrapporten till handlingarna.  
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§ 10. Utbildningsbevakaren rapporterar 

Föredragande: Maria Kapell  

Bakgrund: Maria presenterar aktuella frågor inom kåren och inom hennes arbetsområden. 

Den 29 april testades nya tentamensrutiner på en kurs på civilekonomprogrammet. De nya 
rutinerna innebar att studenterna kallades till tentan en kvart innan skrivningen skulle börja, alla 
tentor låg upp och ner på borden när studenterna kom in i salen och dörrarna låstes kl 9.00 för att 
möjliggöra att ingen student skulle förlora någon skrivtid. Testet gick jättebra, studenternas 
utvärderingar visade på att de flesta var nöjda. Just nu inväntas utvärdering från 
skrivningsbevakningen.  

US jobbar just nu mycket med anonyma hemtentor. Det finns en funktion i cambro som möjliggör 
detta på ett enkelt sätt, en guide har upprättats och lämnats över till Prorektor och några 
institutioner som är positiva till att införa detta.  

Regelverket för Betyg och examination och reglerna för Salstentamensskrivningar håller på att 
revideras och de nya dokumenten ska förhoppningsvis antas innan sommaren så att de gäller inför 
höstterminen. Dessa regelverk är viktiga för alla studenter att känna till och ta del av.  

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen.  

 

§ 11. Kåren informerar 

Föredragande: Linus Lundström  

Bakgrund: Umeå Studentkår informerar om aktuella händelser.  

Verksamheten på Kårhuset har visat helt okej resultat trots en svår vår, vilket är glädjande och ger 
förhoppningar inför höstterminen. Just nu hålls intervjuer för att tillsätta en driftschef på längre 
sikt.  

US ekonomi ser för tillfället inte så bra ut. Färre studenter och färre medlemmar gör att stora 
besparingar måste göras. Det arbetas med att undersöka hur detta kan lösas. 

US har den senaste tiden svarat på flera remisser, bland annat regelverket för praktik och vfu, 
betyg och examination och universitetets plan för lika villkor. En prislista har tagits fram 
tillsammans med universitetet som gäller för bokning av vissa lokaler, en översyn av hemsidan har 
påbörjats, förhandlingar med Mecenat för att lösa problemet med kort som skickats ut till 
studenter som inte tecknat kårmedlemskap pågår. 

På gång just nu är mottagningsutbildning, vårbalen och en kårföreningsdag. 

Styrelsen beslutar: 

att lägga informationen till handlingarna.  
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Beslutspunkter 

§ 12. Kortterminal 

Föredragande: Daniel Andersson  

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: §12. Beslutsunderlag kortterminal  

Styrelsen är överens om att E-puben bör införa kortterminaler men att de vill se fler alternativ och 
en jämförelse med de alternativ och kostnader som finns idag innan beslut kan fattas.  

Frågor som lyfts är bland andra: Hur lång tid tar detta att installera och att lära sig använda 
kortterminalerna? Vad händer om det strular med täckning under någon kväll? Vad kommer hända 
med pubresan? 

Daniel menar att de måste vara installerade inför höstterminsstarten och att en utbildning kommer 
att ingå för de som ska använda dem. Behöver kolla upp vilken service som ingår om det strular. 
Pubresan bör inte vara en orsak till att inte införa kortterminaler, då får den frågan lösas på annat 
sätt.   

Säkerheten för de som jobbar på puben lyfts som en särskilt viktig fråga. Att inte utsätta 
personalen för onödig risk ska vara prioriterat och därför är kortterminaler en självklar förändring 
som måste ske.  

Styrelsen beslutar: 

att bordlägga denna fråga och uppdra åt Daniel att ta fram mer underlag för att 
styrelsen ska kunna fatta ett beslut.   

 

§ 13. Elektroniska lås 

Föredragande: Daniel Andersson  

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: §13. Underlag till elektroniska lås 

Styrelsen beslutar: 

att belägga frågan med sekretess.   

 

§ 14. Insparksboken 

Föredragande: Lukas Norlund Sivermark   

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: § 15. Underlag för Insparksboken  
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Styrelsen diskuterar vem som bör ha ansvaret för Insparksboken. Lukas har tagit fram ett förslag 
och brinner för frågan, vilket uppskattas, men flera styrelsemedlemmar tycker inte att han bör ha 
huvudansvaret.  Lukas och sociala utskottet kommer att ha väldigt mycket att göra inför insparken 
och därför kan det vara klokt att någon annan ansvarar för boken. Ett förslag är att Presidiet 
ansvarar och fördelar uppgifter och tar hjälp av dem som behövs.  

Lukas berättar vad han tänkt att boken ska innehålla och styrelsen menar att ”Insparksboken” kan 
vara en missvisande titel eftersom den ska innehålla mer allmän info om HHUS och bör därför 
ändras, förslagsvis till HHUS-boken.  

Ett förslag är att boken trycks och delas ut till alla nya studenter som tecknar kårmedlemskap.  

Styrelsen beslutar: 

att Presidiet tar fram ett förslag på en Insparksbok/HHUS-bok samt att hela styrelsen 
fattar beslut om att godkänna förslaget.  

 

§ 15. Sångboken 

Föredragande: Lukas Norlund Sivermark   

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: § 16. Underlag Sångbok 

Styrelsen är positiva till idén men anser att styrelsen ska fatta beslutet om sångboken. Därför 
behövs ett underlag med ett förslag till en färdig bok.  

Styrelsen diskuterar vilken typ av sånger som ska finnas med och vilket rykte vissa sånger kan 
medföra för HHUS del. Sånger som kan uppfattas som kränkande har funnits med tidigare och är en 
del av en tradition men hur viktig är traditionen? Det är omöjligt att veta vem som blir kränkt av 
vad och svårt att veta var gränsen går för vilka sånger som bör vara med och inte.  

Delar av styrelsen tycker att traditionsenliga sånger som kan uppfattas ha kränkande karaktär ska 
finnas kvar i sångboken medan delar av styrelsen tycker att de inte bör finnas kvar.  

 

 

Styrelsen beslutar: 

att uppdra Sociala utskottet att ta fram ett förslag till en sångbok som sen ska 
godkännas av styrelsen.  

 

§ 16. Kick-off  

Föredragande: Kabba Jallow   

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: §17.1. Underlag Kick-off, 17.2  

Styrelsen diskuterar vad som ska ingå och vad som ska hända på Kick-offen.  
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Styrelsen beslutar: 

att godkänna budgeten för Kick-off med reservation för att avecen går till 
drinkbiljetter.  

 

Diskussionspunkter 

§ 17. Podio och intern kommunikation 

Föredragande: Kabba Jallow 

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: §18. Underlag Podio 

Kabba menar, efter att han studerat Podio mer ingående, att det kan vara lite för avancerat för 
HHUS och mer ämnat för stora företag. Styrelsen håller med om att Podio inte är rätt program för 
HHUS.  

Förslag att satsa på och försöka förbättra mailkommunikationen. 

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen.  

 

§ 18. Herr- och damsittning 

Föredragande: Lukas Norlund Sivermark   

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: § 19. Underlag Herrsittning 

Styrelsen tycker att dessa traditioner bör finnas kvar men att det kan vara bra att ändra konceptet.  

Lukas berättar Sociala utskottet arbetar med ett nytt förslag som innebär att evenemanget går ut 
på att könen gör separata men likadana aktiviteter på dagen för att sedan mötas under kvällen på 
en gemensam sittning.  

Styrelsen diskuterar ett liknande förslag, att det ska finnas två olika dagsaktiviteter med 
könsstereotypa inslag men att alla får välja aktivitet själva.  

Dessa olika förslag kan vara bra att ha i åtanke vid planerandet av detta evenemang, när ett 
slutgiltigt förslag finns bör beslutet att godkänna förslaget fattas av styrelsen. 

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen.  
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§ 19. Subventionsförslag  

Föredragande: Viktor Fredlund   

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: §14. Subventionsförslag 

Styrelsen beslutar: 

att belägga frågan med sekretess.  

 

§ 20. Övriga punkter 

 Inga övriga punkter.  

 

§21. Sekretess 

Styrelsen beslutar: 

att sekretessbelägga § 13. och § 19.  

 

§ 22.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 20.54. 


