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Mötesinformation 

Mötesdatum: 2014-02-05 

Kl. 17.15 

Mötesplats: Ansvaret  

 

Närvarande   Post      
  

Oscar Sellhed   Ordförande 

Martina Ridne   Vice Ordförande 

Olof Suneson   Ledamot 

Henrik Näslund  Ordf. Ekonomiutskottet 

Hannah Öst   Ordf. Näringslivsutskottet 

Maria Brand   Ordf. Sociala utskottet 

Frida Björklund  Ordf. Kvalitetsutskottet 

Calle Arkelid   Ordf. Pubutskottet 

Emil Manninen   Ordf. Marknadsutskottet  

 

Inbjudna 

Owe R Hedström  Inspektor HHUS (ej närvarande) 

Maria Kapell   Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår 

Linus Lundström  Umeå Studentkår (ej närvarande) 

Viktor Fredlund  Junior-controller, Sociala utskottet 

 

 

 

 

Justeras 

 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Olof Suneson, Justerare Oscar Sellhed, Ordf Maria Kapell, Sekr 
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§ 1. Mötets öppnande kl 17.21 

Föredragande: Oscar Sellhed 

 

§ 2. Val av Sekreterare 

Föredragande: Oscar Sellhed 

Styrelsen beslutar: 

att   utse Maria Kapell till sekreterare. 

 

§ 3. Val av Justerare 

Föredragande: Oscar Sellhed 

Styrelsen beslutar: 

att  utse Olof Suneson till justerare. 

 

§ 4. Föregående Protokoll 

Föredragande: Oscar Sellhed 

Bakgrund: Protokoll från tidigare styrelsemöte.  

Styrelsen beslutar: 

att   lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 

§ 5. Godkännande av dagordningen 

Föredragande: Oscar Sellhed 

Styrelsen beslutar: 

att  godkänna dagordningen med strykning av § 8 Ekonomisk rapport samt tillägg av § 
17.1 Samarbete Uminova och § 17.2 Marknadsföring. 

 

§ 6. Närvarande 

Föredragande: Oscar Sellhed 

Styrelsen beslutar: 

att  bevilja alla närvarande med yttranderätt. 
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Meddelandepunkter 

 

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

Föredragande: Styrelsen 

Bilaga:  § 7 - Verksamhetsberättelser 

Styrelsen beslutar: 

att  lägga rapporterna till handlingarna. 

 

§ 8. Ekonomisk rapport – struken från dagordning 

 

§ 9. Utbildningsbevakaren rapporterar 

Föredragande: Maria Kapell  

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

Samfak har beslutat vilka områden de ska arbeta med under Vt 2014 från studentfallsskrivelsen 
(en sammanställning av alla studentfall från alla tre kårer från de tre senaste åren). Områdena blir 
kursplaner, handledning och kursutvärderingar.  

Samfak ska välja dekan och prodekan inför kommande mandatperiod som startar den 1 juli.  

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen. 

 

§ 10. Kåren informerar 

Föredragande: Maria Kapell 

Bakgrund: Umeå Studentkår informerar om aktuella händelser.  

Kåren ska hålla två engagemangsdagar i mars. En studentfacklig utbildningsdag den 7 mars och en 
föreningsdag på kårhuset den 15 mars.  

Styrelsen beslutar:  

att notera informationen. 
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§ 11. Rapport från U9 

Föredragande: Oscar Sellhed  

Bakgrund: Rapport om vad som diskuterades på U9 i Linköping.   

Bilaga: - § 11 - U9 

Styrelsen beslutar: 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 
 
Beslutspunkter 
 

§ 12. Budget Återsparken   

Föredragande: Maria Brand  

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: § 12 - Återsparken 

Förslag till beslut: Att godkänna budgeten   

Styrelsen beslutar: 

att godkänna budgeten. 

 

Diskussionspunkter 

§ 13. Omstrukturering av Näringslivsutskottet 

Föredragande: Hannah Öst 

Bakgrund: Se bilaga.  

Bilaga: § 13 - Näringsliv  

Diskussioner kring om det är nödvändigt med en ny ledningspost i form av en vice ordförande i 
näringslivsutskottet eller inte. 

Främst Oscar och Olof ställer sig frågande till om det behövs en ny ledningspost eller om det är en 
bättre lösning att strukturera om rollerna för de nuvarande posterna? Ses detta som en långsiktig 
lösning? Vi bör vara försiktiga med att tillsätta nya ledningsposter eftersom det kan leda till för lite 
arbete för vissa poster vilket kan medföra motivationsbrist.  

De flesta andra styrelsemedlemmarna tycker att det är en bra idé med en ny ledningspost. Det är 
mycket jobb i näringslivsutskottet och en vice ordförande skulle underlätta arbetet där. De andra 
utskotten som har en vice ordförandepost tycker att det underlättar arbetsbördan för främst 
ordförande. Ordförande kan bli avlastad och få hjälp och stöd i sitt dagliga arbete av en vice 
ordförande.  
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Diskussion kring Företagskoordinatorns roll och arbetsmängd. Får företagskoordinatorn för stor 
arbetsmängd för att det är problem med företagsvärdarna och hur de sköter sitt arbete? Om man 
ser över deras roll och försöker få dem att sköta sina uppgifter bättre, kommer 
Företagskoordinatorns arbetsbörda då att minska? 

Sammanfattningsvis så är majoriteten i styrelsen för att en vice ordförande behövs i 
Näringslivsutskottet.  

Styrelsen beslutar: 

att uppdra Hannah att ta fram en arbetsbeskrivning för en vice ordförande-post i 
Näringslivsutskottet som förslag till beslut vid nästa möte. 

 

§ 14. Guerillagruppen 

Föredragande: Emil Manninen 

Bakgrund: Bakgrund presenteras av Emil 

Bilaga: - 

Styrelsen beslutar: 

att belägga frågan med sekretess. 

 

§ 15. Kommunikation inom styrelsen 

Föredragande: Emil Manninen 

Bakgrund: Bakgrund presenteras av Emil 

Bilaga: - 

Emil tycker att kommunikationen inom styrelsen inte fungerat så bra nu innan valet. Det har 
kommit fram klagomål kring hur marknadsföringen har skötts vilket är svårt att bemöta när inte 
klagomålen/synpunkterna riktas direkt mot de ansvariga. Har man synpunkter borde de framföras 
direkt till dem som berörs för att få till en fungerande kommunikation inom styrelsen. 

Styrelsen håller med Emil om att kommunikationen inte alltid har skötts så bra inom styrelsen men 
att det är viktigt för framtiden. 

Oscar tycker att detta är en viktig sak att diskutera och uppmanar till en öppen dialog och en god 
kommunikation mellan styrelsemedlemmarna för att få arbetet inom HHUS att fungera så bra som 
möjligt. 

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen. 

 

§ 16. Aktivasittningen 

Föredragande: Maria Brand 

Bakgrund: Se bilaga.  
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Bilaga: § 16 – Aktivasittningen 

Diskussion om vad styrelsen kan göra för att tacka alla eldsjälar på Aktivasittningen. Förslag att 
dela ut olika priser, exempelvis för bästa sittning och bästa projekt.  

Det ska också hållas tal och det behövs toastmasters till sittningen. 

Styrelsen uppmanas att fundera på innehåll till sittningen för att diskutera vidare på 
styrelseluncher framöver.  

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen.  

 

 

§ 17. Övriga punkter 

 

§ 17.1  Samarbete Uminova 

 Föredragande: Hannah Öst 

 Bakgrund: Se bilaga. 

 Bilaga: § 17.1  

Styrelsen beslutar: 

att belägga frågan med sekretess. 

 

 

§ 17.2 Marknadsföring  

 Föredragande: Oscar Sellhed 

 Bakgrund: Bakgrund presenteras av Oscar 

 Marknadsföringen är HHUS ansikte utåt mot studenterna och måste därför fungera på ett bra sätt. 

Marknadsföringen på Facebook: Det finns ingen tydlig struktur över vad som publiceras och hur. 
Detta kan leda till att fel saker signaleras till studenterna och viktiga inlägg kan försvinna i 
mängden. Marknadsföringen på Facebook måste struktureras upp.  

Mer fysisk marknadsföring på skolan behövs.  

Om filmer ska användas i marknadsföringssyfte bör de vara enkla och seriösa, någon med kunskap 
bör också vara delaktig för att resultatet ska bli så bra som möjligt.  

Något som fungerat bra är den grafiska layouten vid marknadsföring, kan dock bli ännu bättre och 
skapa mer kontinuitet med en tydlig grafisk utformning vid all marknadsföring som utmärker att 
det kommer från HHUS.  

All marknadsföring bör gå genom Marknadsutskottet för att få till en bra struktur och kontinuitet 
på marknadsföringen.  
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Förslag om att hålla en rapport angående statistik över marknadsföringen vid varje styrelsemöte. 
Statistik i form av träffar på hemsidan och Facebook gör det lättare att agera efter vad som når ut 
till studenterna och vad som inte gör det. Styrelsen positiva till att hålla en rapport över statistiken.  

Förslag om att införa någon typ av eldsjälsroll som har hand om marknadsföringen vid varje nytt 
projekt, något liknande som bland andra Uppsalaekonomerna arbetar efter. Flera 
styrelsemedlemmar positiva till detta förslag. 

 

§ 18. Fastställande av mailbeslut 

Förslag till beslut: Att fastställa mailbeslutet angående hc mat 

Bilaga: § 18  

Styrelsen beslutar: 

att fastställa mailbeslutet. 

 

§ 19. Sekretess 

Styrelsen beslutar: 

att sekretessbelägga § 14 samt § 17.1. 

 

 

§ 20 .  Mötets avslutande kl 19.58 


