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§1 Mötet öppnades.
§2 Val av mötesfunktionärer.

Jonna Engström valdes till sekreterare.
Henrik Gustafsson valdes till justerare.

§3 Justering av röstlängd

Eftersom ingen annan kår rapportert in
någon representant ansågs KORK vara
beslutsmässigt.
Röstlängden justerades.

§4 Mötets behöriga utlysande

Mötet fanns behörigen utlyst.

§5 Adjungeringar

Inga adjungeringar krävdes.

§6 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§7 Val av vice ordförande

KORK valde att bordlägga ärendet.

§8 Genomgång av styrdokument

Christoffer redogörde för KORKs uppgifter och
arbete, samarbetet med kommunala
studentrådet. Han informerade om införandet av
ett regionalt studentråd.
Verksamhetsplanen upplästes, med fokus på
bostadsfrågan, att skapa fler och bättre
kontaktytor gentemot kommunen, verka för
bättre samverkan. KORK konstaterade att
frågorna är väldigt aktuella, i synnerhet nu efter
valet, genom vallöften och liknande.
KORK kommer även behöva arbeta med
avregleringen av kommittén, genom att skriva
ett testamente för hanteringen av nämnda frågor
och andra fokusfrågor i framtiden.
Hans berättade om relationen till kommunen,
nämnderna, AF och KK. Konstaderade att
samarbetet måste förbättras.
Konkretiseringen av verksamhetsplanen

diskuterades. Diskussion kring
visionsdokument, att verka långsiktigt inom
ramen för den nya organisationen för LUS.
Christoffer berättade om studentkår Syd, som
förslagsvis kommer att skriva ett gemensamt
visionsdokument för alla studentkårer i
regionen.
KORK belutade att kontakta kårerna som inte
var representerade vid mötet för att få mer
information om deras syn på konkretiseringen
av verksamhetsplanen.
Andra frågor som lyftes skapandet av
kontaktytor med kommunen,
bostadsundersökningen. Förslag på att
sammanställa dessa i en prioriteringslista.
KORK borde även formulera frågeställningar
till bostadsundersökningen. Samt finna kunniga
studenter till universitetets kommande
bostadsprojekt.
Apropå kontaktytorna, diskuterades ett mingel
mellan kommunen och
studeranderepresentanter. Föreslagsvis innan
kommunfullmäktige. I samarbete med AF, KK,
och universitetsledningen. Bör tjänstemän
bjudas in till minglet? Uppdelad, samlad?
Förslagsvis två mingel, en om
bostadssituationen, en annan om hälsovården
(bjuda in P6).
Hälsofrågan lyfts, situationen för
internationella studenter, landstingets ansvar.
Diskussion kring plats, antal personer.
Diskussion kring vilka möjligheter vi har till
minglet. Sexmästare, AFs övermarskalkeri.
Nikolas uppdras att kontakta AFs
övermarsalkeri. Christoffer att undersöka
möjligheterna att använda universitetshuset,
pelarsalen.
§9 Externa organ
Inför kommunala studentrådet

Hans informerade att temat för nästa
kommunala studentråd är idrott och fritid i
Lund. Nikolas poängterade att KORK vill ha
studenfunktionärer under kommande
VM i handboll.

Studenters idrottande och förmåner
diskuterades, föreslagsvis studentrabatter på
kommunala anläggningar (simhallen),
alternativt ungdomsrabatter.
Fråga kring rabatter för äldre studenter (över
Hans informerade om kommunens syn på
studentrabatter – att de inte borde finnas, rent
politiskt är det enklare att driva ungdomsfrågor.
Förslag på att studenter likställs med ungdomar,
att alla med studentkort inräknas i
ungdomsrabatten. Diskussion.
Förslag att uppdra åt kommunala studentrådet
att driva frågan om studentrabatter och
ungdomsrabatter.
Förslagen bifölls.
Inför regionala studentrådet
Christoffer informerade om studentkår syd.
Vikten av enade studentkårer för att kunna
verka slagkraftigt mot regionen.
Studentkår syd träffas den 27/9-10,
för att diskutera och samordna sig. Kommer
troligtvis ha tre representanter i den regionala
studentrådet, utgå från gemensamt
visionsdokument.
§10 Remisser
Planprocessen

Hans berättade om remissprocessen, plan och
bygglagens roll, kommunens ansvar, tekniska
nämnden, byggnämnden, miljönämnden.
Regleras av en översiktsplan (1990) (det
kommer klubbas en ny inom en snar framtid).
KORK kommer mest komma i kontakt med
detaljplanen, där frågan analyseras ur många
olika perspektiv.
Detaljplan: översiktsplanen (vårt tillfälle att
uttrycka önskemål och påtryckningar, krav) –
cykel, parkering, förtätning, höjd, GnP: grön
områdesplanen, miljöbyggprogram SYD.

Remiss skyttegillet
KORK beslutar att tillsätta en remissvarsgrupp
bestående av Henrik, Jonna, Hans, Nikolas. Att
Nikolas uppdras att ha skrivaransvaret.
§11 Bostadsundersökningen

Detta är en viktig KORK-fråga som arbetats
med väldigt länge. Hans berättade om
kommande web-enkät, KORK kommer att

uppdras att föreslå och sammanställa frågor, att
tillsätta en person som kontaktperson till
Susanna. Hans föreslog sig själv.
KORK biföll Hans förslag.
KORK kommer i ett senare skede att analysera
och diskutera resultatet när det inkommer.
§12 Kommande möte

Preliminärt 25/10

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§14 Mötet avslutades

____________________

_____________________

Hans Isaksson, ordförande

Jonna Engström, sekreterare

____________________
Henrik Gustafsson, justerare

