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Möte 4
Campus Helsingborgs studentkommitté
2019-05-20

Närvarande

Frånvarande

Christina Abdulahad (LUS)

Samhällsvetarkåren

Desirée Ohlsson (TLTH)

Doktorandkåren

Saga Cornelius (HTS)

ING-sektionen

Salina Debessay (Agora)

Socionomsektionen
Modevetenskapliga studentrådet
Utbildningsvetenskapliga studentrådet

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas.
§2 Val av mötesordförande
Christina Abdulahad väljs till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare
Saga Cornelius väljs till mötessekreterare.
§4 Meddelanden
Salina rapporterar från Agora.
•

De har valt en ny styrelse, som har haft överlämning i helgen, och allt känns bra. Det är bra
blandning i styrelsen.

•

De har haft kriskväll där studenter fick jobba med case och fiktiva situationer. Det gick bra och
succén ska upprepas.

•

Salina har fått en efterträdare som heter Victora Holmqvist.

•

Universitetet har gjort en långsiktig satsning på Campus Helsingborg. CH kommer att tilldelas
en summa pengar om sju miljoner om året i fem år. Pengarna kommer att utlysas och gå att
söka, och tanken är att de ska gynna både forskningen och utbildningen och även gärna
tvärvetenskapliga projekt.

•

Frågan om vem som äger lokalerna på Campus Helsingborg har tidigare varit lite oklar, men nu
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verkar det ha löst sig så att där bara är en hyresvärd. Detta gör många problem lättare att lösa,
bl.a. kommer man nu kunna göra praktiska saker som att installera dörröppnare.
•

De gemensamma ytorna U1, U2 och U3 ska renoveras med start i sommar. Det kommer att bli
finare och fler platser.

Desirée rapporterar från TLTH. De har genom ING-sektionen jobbat med campus öppettider, och
lyckats få dem lite förlängda. De har genomfört sitt 35-årsjubileum med bal i lördags. De jobbar också
med planering av höstens nollning.
Saga rapporterar från HTS. De har infört ett nytt system för studentråden, där val av ordförande och
representanter stadfästs i styrelsen. Det kommer att ge HTS mer kontroll över vilka som för kårens
talan, men det lär inte märkas av så mycket för varken den enskilda studentrepresentanten eller för
CHSK.
Christina rapporterar från LUS.
•

LUS har valt presidiets efterträdare, Gustav Ekström och Matilda Byström, och även en ny
styrelse bestående av bland annat Saga.

•

LUS har fått igenom att studentlivet ska vara en del av det som granskas i TellUs, och det
kommer göras som en ny parallell studie med nya fokusgrupper. Där vore det väldigt bra om
campusperspektivet kunde lyftas fram.

•

I helgen är det fixarhelg i Lillsjödal.

•

Rektorns ledningsråd har pratat om campus lokaler. Fakulteterna äger den största delen av
lokalerna och därför hamnar frågan på dem. Det är bra att de campusgemensamma ytorna ska
rustas upp, men även de fakultetsägda lokalerna behöver göras om, och det är bra om detta kan
lyftas på fakultetsnivå.

•

Det finns poster att söka på LUS-nivå.

•

Studenthälsan kommer att förstärkas med två nya tjänster.

§5 Val av studentrepresentanter i campusgemensamma organ
Det åligger CHSK att välja studentrepresentanter i Campusgemensamma organ:
a. Styrelsen för Campus Helsingborg
b. Husstyrelsen Campus Helsingborg
c. Campus Helsingborgs strategiska utskott
d. Campus Helsingborgs ledningsgrupp
e. Ordförande för CHSK
Pontus Rohdén (ING) och Victoria Holmqvist (Agora) väljs till Styrelsen för Campus Helsingborg.
Valet av den tredje posten bordläggs till höstens första möte.
Alla övriga poster bordläggs också till höstens första möte.
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§6 Diskussion om terminsstart
Tidigare har socionomsektionen och Agora haft en gemensam, men man skulle också kunna göra något
där alla får vara med. Detta lyftes på ett campusstyrelsemöte, och då kom problemet upp att ING inte
börjar samma dag som de andra, vilket hade kunnat försvåra att göra något gemensamt. Man måste också
lösa vem som ska bekosta det. Det vore bra att prata ihop sig med ING om hur man kan lösa det.
Modevetarna från HTS får vara med i Agoras nollning. Det är lite extra bökigt för dem, eftersom de
måste lösa stödmedlemskap i SAM för att kunna vara med, och det innebär också en extra kostnad för
dem. Samtidigt är det en väldigt bra lösning att de kan vara med på Agoras grejer, och det går inte riktigt
att komma undan problemet för varken Agora eller HTS.
§7 Utkast på Lunds universitets verksamhetsplan
Intressant att notera i verksamhetsplanen är att universitetet har satt upp en studiesocial fond på 100 000
kronor som studenter och studentorganisationer kommer kunna äska pengar från. LUS kommer ta fram
riktlinjer till rektorn om vilja principer som är viktiga för LUS (typ av studenter, för studenter, ska främja
det här…) och alltså vilken sorts ansökningar LUS skulle vilja se att rektorn godkänner. Det kommer
diskuteras vidare i OK, och även på universitetsnivå för att sätta specifika detaljer.
§8 Information om krishanteringskurs samt utbildning mot sexuella trakasserier
Christina informerar om att Studentprästerna varje terminsstart anordnar en kurs i krishantering.
AFKKLUS har fått pengar från universitetet som bland annat ska gå till en utbildning i hur man arbetar
mot sexuella trakasserier, och även denna är tänkt att hållas i samband med terminsstart varje termin.
Aktiva i studentlivet är varmt välkomna att delta, och detta gäller även representanter från Campus
Helsingborg.
§9 Utvärdering av årets CHSK
Ordförande för CHSK måste inte vara en LUS-presidial, men i år har det varit uppskattat att ha med en
person från LUS centralt på alla möten. Sammankallandeskapet skulle kunna läggas på någon annan i
gruppen, vilket kanske vore en fördel eftersom LUS-presidialer ofta har mycket att göra. Man skulle
kunna bara välja en person till att sammankalla till höstens första möte, och sedan låta ordförande- och
sammankallandeskapet rotera mellan de deltagande. Saga åläggs som ledamot i nästa LUS-styrelse att
sammankalla till höstens första möte.
I år har vi försökt ha tre möten per termin, men det har nog i praktiken snarare blivit två. En fördel
med att bara ha två möten per termin är att man då kan ställa högre krav på att folk ska delta, och också
att folk blir mer benägna att se till att ta sig den tiden att delta. Man skulle kunna lägga upp det så att
man har ett möte/termin i Lund och ett möte/termin i Helsingborg för att sprida ut det. I Helsingborg
kan man vara på Campus också, för många har inte varit där, och man skulle också kunna planera in
möten i anslutning till evenemang i Helsingborg, t.ex. torsdagspuben, så att man kan gå på det sen.
Vi har inte lyckats få till ett möte med Annika i år, men både hon och vi vill gärna. Höstens första möte
skulle kunna vara ett möte med henne, om hon kan det datumet, för det känns svårt att få till ett möte
till med henne nu innan sommaren. Både Saga och Salina kan förmodligen delta på höstens första
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möte, så då blir det också lite av ett överlämningsmöte.
Det var bra att använda CHSK som ett förmöte för CH-styrelsen, vilket vi har testat på lite i år. Det gör
det också lätt att hitta en struktur för när CHSK ska vara, eftersom man då kan planera dem efter
styrelsens möten. Även att ha mer specifika teman på möten är en bra idé.
Om alla närvarar på CHSK är det tio representanter där: LUS, HTS, SAM, TLTH, LDK, Agora,
Socionomsektionen, Modevetarna, Ämneslärarna och ING-sektionen. Den som ”brukar” gå kan skicka
någon annan om de själv inte kan, eftersom det är ett representativt snarare än ett personligt mandat.
Man kan gå två också, så länge det bara är en som är med och röstar om någon fråga går till
omröstning.
Det är bra med dagordning och protokoll, för det gör det lite mer formellt. Det skulle också kunna vara
en bra idé att faktiskt skriva ut vilka representanter (alltså organisationerna, inte specifika personer) som
inte närvarar i protokollet. Då tydliggör man för framtida möten vilka som är inbjudna att närvara, och
inte bara vilka som faktiskt är där. Detta är en så bra idé att undertecknad kör igång direkt!
§10 Kommande CHSK-möten
Nästa mötestid sätts (preliminärt) till klockan 16-18 den 30 september.
§11 Övrigt
Inga övriga frågor.
Mötet avslutas

