SAKS KÅRSTYRELSE 20/21
MÖTE 4
2020-10-13

Protokoll Kårstyrelsemöte 4
Fört vid sammanträde med Kårstyrelsen

Tid:
Plats:

2020-10-13, 17.30
zoom + Jörgen Lehman

Närvarande ledamöter
Linnéa Mundin
Lucas Ravens
Kajsa Nordberg
Malin Andersson
Sana Rauf
Kristina Guix Erhardsson
Rawan Alkattan
Ishmeet Oberoi

Ej närvarande ledamöter
Övriga närvarande
-

Sändlista
kallelse@saks.gu.se vilken innefattar:
SAKS ordförande
SAKS vice ordförande
SAKS administratör
SAKS revisorer
SAKS inspektor
Organets ledamöter
Ev. övriga
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Preliminärer (§§ 1)
§ 1.1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet kl 17:45

§ 1.2

Val av sekreterare
Förslag till beslut
att förslå Malin Andersson som sekreterare.
Styrelsen beslutar
att välja Malin Andersson till sekreterare

§ 1.3

Val av justeringsperson
Förslag till beslut
att föreslå Rawan Alkattan som justeringsperson.
Styrelsen beslutar
att välja Rawan Alkattan till justeringsperson

§ 1.4

Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst

§ 1.5

Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 1.6

Adjungeringar
Inga adjungeringar föreligger.
Styrelsen beslutar
att ha ett öppet möte.

§ 1.8

Föregående mötesprotokoll
Bilaga 1
Föregående mötesprotokoll är justerat och läggs till handlingarna.

§ 1.9

Avstämning av ärendeplan
Kårstyrelsen fastställer aktuell ärendeplan enligt bilaga 2.
-Vi ligger bra till angående budget
-Zeynab ska skicka över bokslut
-Det ska inom kort skickas ut om kometen priset

§ 1.10

Avstämning av beslutsuppföljning
Beslutsuppföljningen gås igenom.
Sida 2 av 7

SAKS KÅRSTYRELSE 20/21
MÖTE 4
2020-10-13

Beslutsärenden (§§ 2)
§ 2.1

Datum jubileiumsbalen

FHM har sedan förra KåS-mötet kommit med nya rekommendationer att 50 personer
gränsen antagligen kommer vara kvar ett tag framöver. Det diskuterades att göra en bal
som endast man får en inbjudan till. Detta utmynnade i att till våren anordna en middag
för personer som varit kåraktiva/förtroendevalda under verksamhetsåret samt
mottagare av Sahlgrenen. Middagen planeras hållas den 17 april 2021. Kajsa ska
undersöka var middagen kan hållas. Jubileumsbalen planeras istället flyttas till hösten
2021 och att behålla nuvarande balkommittén. Det diskuterades gällande de som
behållit biljettgarantin från förra året. Personerna kommer att kontaktas om de vill
behålla sin biljett för höstens ev. bal alt. erbjudas återbetalning.
Förslag till beslut:
att jubileumsmiddag sker den 17 april och jubileumsbal flyttas till hösten 2021
Styrelsen beslutar
att jubileumsmiddag sker den 17 april och jubileumsbal flyttas till hösten 2021

§ 2.2

Design för Sahlgrenen

Bilaga 3

Utmärkelse för kåraktiva som har engagerat sig inom flera grenar i kåren.
Förslag till beslut:
Smycket ska vara en pin och inom 2 veckor ska personer som kan gestalta
designen bättre kontaktas och sen tas ett per capsulam beslut
Styrelsen beslutar
att anta förslaget
§ 2.3

Hemsidan

Linnéa har kollat med företaget go Peach att göra om hemsidan för att kunna komma
dit vi vill med den. Linnéa kommer vill bland annat föreslå att inte ha en in loggfunktion för medlemmar utan låta det skötas extern etc. Linnéa har bra kontakt med
företaget och hon och Kajsa kommer sköta arbetet framöver. Har man förslag så
skickas detta till Linnea eller Kajsa.
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Förslag till beslut:
att köpa in en ny hemsida från go Peach
Styrelsen beslutar
att anta förslaget
Diskussionsärenden (§§ 3)
§ 3.1
Omorganisation

se underlag i slack

Nuvarande KåS fick uppdrag från förra årets styrelse att undersöka en omorganisation
av SAKS. I den situationen vi befinner oss i just nu med covid-19 och att Linnéa är den
enda som är arvoderad på 100% gör att frågan känns lite för omfattande. Det förselsås
att bordlägga frågan om omorganisation tills vidare.
§ 3.2
SESUS
föredragande: Linnéa
Linnéa tog upp detta i början av sommaren. SESUS är en organisation som bland annat
stöttar studentföreningar. SESUS kan hjälpa ideella föreningar i form av ekonomiskt
stöd mm. Andra studentkårer är medlemmar. Frågan om medlemskap för SAKS i
SESUS diskuterades och önskas tas upp på nästa FUM som diskussion för att
förhoppningsvis kunna ta beslut om på nästa KåS-möte.
§ 3.3

Konkretiserade verksamhetsplanen

bilaga 4.

Det bestämdes att alla i styrelsen ska gå igenom sin del av verksamhetsplanen och
uppdaterar vad som har gjorts/är fortlöpande (grön färg), är planerat att göras (gul färg)
samt vad som inte har gjorts än (röd färg). Länk läggs i Slack. Detta ska göras
kontinuerligt under verksamhetsåret.

Rapporter (§§ 4)
§ 4.1

Ordförandens rapport

Linnéas ambition är att skriva ner det som händer under dagarna mer i dagboksformat
så hon lättare får bättre koll på allt som händer/görs.
SA: På tapeten är Sahlgrenska life – samordning mellan akademin, GU-centralt och
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Stor fråga är kostnad och var utbildningar kommer
ligga. SAKS har representanter där vi ska/vill ha det. Linnéa har haft kontakt med
universitetsledningen för att få en större inblick i arbetet. Det har efterfrågats mer
kontinuerlig kommunikation vilket nu har börjat ges.
SFS: Medlemsmöte på torsdag 15/10. Vice ordf. Linn besöker SAKS imorgon 14/10
på frukost
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GFS: En idé är att varje kår ska äga egna aktier som kåren får styra mer själv över.
Konstkåren och SAKS vill inte lägga in för mycket pengar och riskera dessa. Det har
diskuterats mycket om vad kårerna vill med fysiken. Mikael Gyllenhammar har ännu
inte återkommit gällande avtalet som diskuterades på mötet innan SFS-extra FUM.
Linnéa försöker fortsatt få tag på honom
GUS: Det har diskuterats en del om Spionen och dess arbete. Diskussion om hur
heltidsarvoderade arvoderas har förts. Universitets betalar idag kåren istället för den
heltidsarvoderade direkt. Linnéa har precis haft möte med GUS inför studentinlagan till
UKÄ – fortsatt diskussion om detta på fredag 16/10–20.
§ 4.2

Övriga rapporter

Arbetsmarknad: ALARM kommer att hållas digitalt. Arbetet går enligt schema. Det
kommer bli billigare i år att ställa ut. Förhoppningsvis lockar detta även fler utställare.
Allt händer under en dag – med olika länkar. Väljer olika montrar (loggan) – där det
finns olika alternativ att välja. Har börjat en diskussion om hur man ev. skulle kunna
göra med goodie bags. Huvudsponsorerna samt ett par av de övriga utställarna får
komma och besöka universitet vid ett senare tillfälle.
Lucas: Har varit på en del möten bland annat rådsmöten. Jobbar med åsiktsdokument
– digitalundervisning. Åsiktsdokumentet är ute på remiss hos råden som ska
återkomma med sina synpunkter. FtUR har inget UR – AtUR har ett litet
utbildningsråd. Det finns en fundering på att slå samman de då de har varit ett
gemensamt råd tidigare. Det har anställts en ny professor i public health som verkar
intressant. Lucas har efterforskat olika saker bland annat om att kunna hålla bra möten
på hvillan – lösa tekniska problem för att kunna hålla hybridmöten. Kostnad runt
2000Kr fram för allt högtalare/mick.
Kajsa: Haft utvärdering med insparkskommittéerna – generellt vara de flesta nöja.
Feedback som bland annat gavs var att nya studenter önskade ha mer fest även om de
förstår varför de inte hade det. De flesta verkar nöjda/glad att det blev en inspark.
Kajsa och Linnéa verkar haft en bra plan. Vissa kommittéer vill fortsätta med vissa
rutiner då detta har minskat sjukdom. Fotur : vill anordna vlogg vecka - student ska
vlogga en vecka om hur det är som student. De behöver antagligen gå till SA för att
äska pengar/verktyg för detta. Försöker utveckla sociala medier mer med Linnéa. Kajsa
ska försöka balansera studier och uppdraget bättre framöver
Internationalisering: Har haft kontakt med förra ansvariga för överlämning. Har haft
kontakt med Anneli Hyllner för att få bättre översikt/kontakt med internationella
studenter. Önskar komma i kontakt med Intet för att utveckla arbetet med
internationella studenter och involvera de bättre.
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Arbetsmiljö: Har gått på en del utbildningar bland annat anordnad av SFS. Fortsätter
arbetet med att hitta SAMOs. Har haft några möten med vice Ordf. för GUS och andra
SHAMOs på GU gällande arbetsmiljö i corona tider och om samordning av SAMOs.
Arbetet med En enkel väg in är i gång och det ska bland annat skrivas en artikel i
Spionen om projektet.
Likabehandling: Har kommit igång och haft möte. Har hittat en person ev.
intresserad av att vara sekreterare för IRIS.

Övrigt (§§ 5)
§ 5.1

Övriga frågor

Linnea återkommer med sin ev. fråga.
§ 5.2

Nästa möte

2020-11-10 mat från kl 17:00 och mötet börjar kl 17:30.
§ 5.3

Mötesutvärdering

-Long and lovely
-Långt och bra möte
-Bra att få öva engelskan
-Komma ihåg att lägga in raster
-Våga avsluta diskussioner som inte leder någonstans

§ 5.4

Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:57

Vid protokollet:

________________________
Malin Andersson
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Justeras:

________________________
Linnéa Mundin
Ordförande

________________________
Rawan Alkattan
Justeringsperson
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