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Anteckningar CHSK 2
Datum:
Tid:
Plats:

2019-12-04
10.00-12.00
Campus Helsingborg C231

Närvarande
Marina Hansson
Rasmus Göransson
Pontus Rohdén
Jennie Henningsson
Johan Henriksson
Matilda Byström
Saga Cornelius

HTS
TLTH
ING-sektionen
ING-sektionen (ordförande 2020)
Agora
LUS
Sammankallande

Frånvarande
Representant från Samhällsvetenskapliga studentkåren
Representant från Modevetenskapliga studierådet
Representant från Utbildningsvetenskapliga studentrådet Helsingborg
Representant från Socionomsektionen
Representant från Lunds Doktorandkår

1.

Mötets öppnande

2.

Anteckningar från CHSK 1 (190930)
Bilaga 1: Anteckningar från CHSK 1
CHSK lägger anteckningarna till handlingarna.

3.

Meddelanden och information
Johan rapporterar från Agora. De driver projektet Campus mot trakasserier
tillsammans med ING, ett projekt för att belysa trakasserifrågan och upplysa om vad
man gör om man blir utsatt. De har också jobbat med internationella veckan, där de
informerar om utbytesmöjligheter. Båda evenemangen har fått ny form i år, som nu
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ska utvärderas. De har också arrangerat en klädbytardag tillsammans med
Modevetarna. Hösten har varit en intensiv period, men nu börjar det lugna sig.
Pontus rapporterar från ING-sektionen. De går i överlämningstider, så nu är det
väldigt intensivt med överlämning. De har också haft alumn-AW, vilket var
uppskattat. Kårstyrelsen var på besök och hade möte i Helsingborg för ett par veckor
sedan. De har haft tacksittning för höstterminen, och har genomfört sin utbyteshelg
med H-sektionen i Göteborg.
Marina rapporterar från HTS. De håller på att ta fram en enkät för en psykosocial
skyddsrond, och försöker nu se till att den inte krockar med Tellus-enkäten. Det
pågår diskussioner om att flytta journalistutbildningen till Helsingborg. Både
studenter och lärare vill gärna flytta, men det är inte så välförankrat och det verkar
finnas en del informationsluckor. Marina ska också försöka vara med på Campus
skyddsronder till våren.
Rasmus rapporterar från TLTH. De jobbar just nu med ett projekt om hur sexuella
trakasserier mellan två studenter ska hanteras av högskolor, eftersom olika universitet
tolkar vad som gäller på väldigt olika sätt. TLTH jobbar också med ett antal andra
projekt, men inget som direkt berör verksamheten i Helsingborg.
Matilda rapporterar från LUS.
• Lokalförsörjningsplanen, en sorts plan för alla nybyggen som ska göras på
universiteten, har skickats upp till universitetsledningen. Den inleds med en
mening om att de befintliga lokalerna på Campus Helsingborg behöver
moderniseras. Tidigare har det också stått att en flytt av campus närmare
resten av staden eventuellt kan bli aktuell i framtiden, men nu är inte den
formuleringen med längre eftersom delar av Helsingborgs stad istället planerar
att flytta närmare Campus.
• Diskussioner om Campus lyfts också mer och mer av kårerna, och nu håller
de berörda kårerna på att skriva ihop en handling till LUS OK om
ansvarstagande för Campus Helsingborg. Eventuellt kommer CHSK komma
in i den diskussionen i ett senare skede.
• Tellusenkäten är ute. Än så länge är svarsfrekvensen ganska låg, och det är
oklart vad det beror på. LUS har drivit att man bör göra ett underprojekt om
studentlivet, men det är i så fall ett projekt som kommer att dra igång när
enkäten är färdig. Man behöver i så fall diskutera gränsen mellan studentliv
och undervisningstid, alltså var gränserna för universitetets ansvar går.
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4.

Val av studentrepresentanter i campusgemensamma organ
Bilaga 2a: PM Studentrepresentantsposter i campusgemensamma organ
Bilaga 2b: Studentrepresentantsposter i campusgemensamma organ
Det åligger CHSK att välja studentrepresentanter i Campusgemensamma organ. De
poster som ska tillsättas på dagens möte listas nedan. Separat protokoll över
valärendet tecknas och bifogas.
a. Styrelsen för Campus Helsingborg (3+0)
Till två av dessa poster valdes Pontus Rohdén (ING) och Victoria Holmqvist
(Agora) på förra verksamhetsåret sista möte. Pontus Rohdén har avsagt sig sin
post med start 2020-01-01.
Agora nominerar Johan Henriksson.
ING nominerar Jennie Henningsson från och med 2020-01-01.
CHSK beslutar
att välja Johan Henriksson och Jennie Henningsson (från och med 2020-0101) till Campus Helsingborgs styrelse.
b. Husstyrelsen Campus Helsingborg (3+0)
Agora nominerar Sofie Jacobsson.
ING nominerar Hanna Nilsson.
TLTH nominerar Rasmus Göransson.
CHSK beslutar
att välja Sofie Jacobsson, Hanna Nilsson och Rasmus Göransson till
Husstyrelsen Campus Helsingborg.
c. Campus Helsingborgs strategiska utskott (3+0)
Agora nominerar Victoria Holmqvist och Johan Henriksson.
ING nominerar Jennie Henningsson.
CHSK beslutar
att välja Victoria Holmqvist, Johan Henriksson och Jennie Henningsson till
Campus Helsingborgs strategiska utskott.
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d. Campusgruppen (tidigare Campus Helsingborgs ledningsgrupp) (3+0)
Agora nominerar Johan Henriksson.
ING nominerar Jennie Henningsson.
CHSK beslutar
att välja Johan Henriksson och Jennie Henningsson till Campusgruppen.
att vakantsätta en (1) post.
e. Campus vänner (3+0)
Agora nominerar Oscar Jonsson.
ING nominerar Dalia Elfadil.
CHSK beslutar
att välja Oscar Jonsson och Dalia Elfadil till Campus vänner.
att vakantsätta en (1) post.
f. Arbetsgrupp för lokalfrågan (3+0)
Agora nominerar Sofie Jacobsson.
ING nominerar Hanna Nilsson.
CHSK beslutar
att välja Sofie Jakobsson och Hanna Nilsson till studentrepresentanter i
arbetsgruppen för lokalfrågan, med mandatperiod till projektets slut.
att vakantsätta en (1) post.
5.

Diskussion inför Campus Helsingborgs styrelsemöte i december
Eftersom styrelsens första möte för terminen ställdes in blir detta styrelsens första
möte på väldigt länge.
Ärenden som ska lyftas är uppföljning av studentrekrytering och planering av
strategidagen (med tema utbildningsutveckling) som kommer att vara den 12 februari.
Det har inte gått ut några skriftliga handlingar till dessa ärenden, så därför lämnas
punkten utan vidare diskussion.
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6.

Kommande mötestider
Vårterminens mötestider sätts till:
•
•
•

7.

Onsdagen den 19 februari klockan 14–16.
Onsdagen den 25 mars klockan 14–16.
Måndagen den 11 maj klockan 14–16.

Övrigt
Principdiskussion om valärenden
• Framöver vore det bra om CHSK även kunde välja suppleanter. Vi lyfter detta
igen på nästa möte, för att diskutera hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut.
• Det nya postdokumentet är bra, men skulle behöva kompletteras dels med
information om vilka poster som är arvoderade, och dels med information om
hur folk väljs till poster. LUS har ett principbeslut om att folk som ska väljas
till poster antingen måste skicka in något skriftligt, eller vara närvarande, men
i CHSK har man tidigare gjort så att en representant från respektive kår eller
kårsektion kan nominera personer från den egna organisationen. Saga skriver
ett förslag på komplettering av dokumentet, och det lyfts igen till nästa möte.

8.

Mötets avslutande
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