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Närvarande:
Christian Stråhlman
Elisabeth Gehrke
Caroline Boström
Filip Alexis
Malena Chronholm
Alan Mohtadi fr.o.m. §9
Ellen Sunneskär
Stina Wennberg
Carolina Eliasson

(LUS, ordförande)
(LUS, vice ordförande)
(SAM)
(LHK)
(VÅVS)
(MF)
(LUNA)
(MUSIK)
(SSGI)

Ständigt adjungerade:
Hanna Gunnarsson
Anna Andersson
Jenny Pobiega
Christoffer Ivarsson
Johan Svantesson Sjöberg

(LUS, generalsekreterare)
(SAM, vice ordförande)
(SAM, ordförande)
(LHK, ordförande)
(LUNA, ordförande)

1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat 09.15
2 Val av justerare
Beslut
att: Välja Malena Cronholm till justerare.
3 Val av tidsunderlättare
Beslut
att: välja Caroline Boström till tidsunderlättare
4 Justering av röstlängden
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Beslut
att: Finna att styrelsen är beslutsmässig
5 Mötets behöriga utlysande
Beslut
att: Finna mötet behörigen utlyst
6 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
Beslut
att: Lämna punkten utan åtgärd, då ingen behövde adjungeras särskilt.
7 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
att: Fastställa föredragningslistan enligt förslaget
8 Föregående protokoll samt beslutsuppföljning
Protokoll från Styrelsemöte 4 är justerat.
Beslut
att lägga protokollet från möte S4 till handlingarna.
9 Meddelanden
Se särskild bilaga.
Beslut
att: Lämna punkten efter diskussion
10 Presidiebeslut
Presidiet har inte fattat några presidiebeslut
Beslut
att lämna punkten utan åtgärd.
11. Valärenden
Se särskilda bilagor.
a) 2 studentrepresentanter i styrgruppen för projektet Stipendiefinansierad
utbildning på forskar- och post doc-nivå (mandatperiod tom. 100831)
Kandidater: Anna Runemark (LDK) och Olof Hägerstedt (TLTH)
Beslut
att: Välja Anna Runemark och Olof Hägerstedt till representanter i styrgruppen för projektet
stipendiefinansierad utbildning på forskar- och post doc-nivå
b) 2 studentrepresentanter i styrgruppen för EQ11 (mandatperiod tom. 101231)
Kandidater: Jenny Pobiega, Christian Stråhlman, Michael Rubsamen
Sluten omröstning genomfördes
Beslut
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att: Fastställa valet av Christian Stråhlman (LUS) och Jenny Pobiega (SAM)
c) 1 studentrepresentant i styrgruppen för projektet Språkpolicy för Lunds universitet
(mandatperiod tom. 100831)
Kandidater: Magnus Roslund
Beslut
att: Välja Magnus Roslund (LHK)
12 Propositionsförslag: Inträde i LUS för de kårer som står utanför
organisationen
Se särskild bilaga. Christian Stråhlman föredrog punkten.
Beslut
att lägga fram propositionen Inträde i LUS för de kårer som står utanför organisationen för tinget.
13 Propositionsförslag: Ikraftträdande och tidsplan för propositionen
LUS för alla
Se särskild bilaga. Christian Stråhlman föredrog ärendet
Beslut
att lägga fram propositionen Ikraftträdande och tidsplan för propositionen LUS för alla.
14 Generalsekreterarens mandatperiod
Se särskild bilaga. Hanna Gunnarsson föredrog ärendet
Beslut
att: Presidiet och generalsekreteraren tar med sig diskussionen och formulerar ett beslutsunderlag till
nästa styrelsemöte
15 Årsredovisning 2008/09
Se särskild bilaga. Christian Stråhlman föredrog ärendet
Beslut
att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2008/09.
16 Lundagårds utgivingstakt 2009
Se särskild bilaga. Christian Stråhlman föredrog ärendet
Beslut
att Lundagård ska utkomma med nio nummer under 2010.
17. Övriga frågor
a) Lundagårds framtid
Christian Stråhlman föredrog ärendet. Lundagård efter obligatoriets avskaffande och
prenumerationens relation till kårmedlemskapet diskuterades.
Styrelsen uttrycker en vilja om att Lundagård ska distribueras till alla studenter, även ickekårmedlemmar. Intresset hos Malmö- och Helsingborgsstudenter diskuterades. Christian tar med
sig diskussionen till Lundagårds styrelse.
b) Insamlingsbössor till jordbävningsoffer på Haiti
LUS har fått en drös insamlingsbössor från Röda Korset av universitetet. Kårerna kan kvittera ut
varsin bössa.
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18 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras

Christian Stråhlman
ordförande

Hanna Gunnarsson
sekreterare

Malena Chronholm
justerare

4

