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Anteckningar CHSK 1
Datum:
Tid:
Plats:

2019-09-30
16.00-18.00
Campus Helsingborg C422

Närvarande
Marina Hansson
Arita Halili
Rasmus Göransson
Pontus Rohdén
Filip Nordström
Matilda Byström
Saga Cornelius

HTS
SAM
TLTH
ING-sektionen
Agora
LUS
Sammankallande

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

1.

Mötets öppnande

2.

Vem är vi? Presentation av representanterna i CHSK
De närvarande representanterna presenterar sig och sina organisationer.

3.

Vad är vi? Diskussion om vad CHSK jobbade med förra året.
Enligt LUS reglemente är CHSK ett helsingborgsbaserat utskott som ska välja
representanter till helsingborgsgemensamma organ. Ordförande för CHSK väljs av
tinget. Utskottet ska fokusera på alla frågor som rör Campus Helsingborg, men ha
särskilt fokus på studiesociala frågor.
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Förra året har det varit vissa oklarheter i exakt vilka helsingborgsbaserade poster det
är som ska väljas. Listan behöver uppdateras. I övrigt användes forumet främst som
ett diskussionsforum för utbyte och att lära känna varandra.
4.

Meddelanden och information
Pontus rapporterar från ING-sektionen. De har haft nollning och det var några små
problem, men på det stora hela gick det bra. Sektionen planerar nu en utbyteshelg
med H-sektionen på Chalmers och förbereder sig för sitt höstterminsmöte där en ny
styrelse ska väljas.
Filip rapporterar från Agora. Agora också har haft nollning som gick bra, och även
genomfört Internationella veckan för utbytesstudenter. Just nu utlyser de
projektledarposter till t.ex. balen och Agoradagen.
Marina rapporterar från HTS. HTS har också haft novischperiod, som var den största
hittills och gick bra. I övrigt har HTS ett nytt system för hur de tillsätter
studentrepresentanter i organ på institutionsnivå och som studentrådsordföranden,
som ska göra att man får bättre koll på vem som sitter var.
Rasmus rapporterar från TLTH. TLTH har haft en lyckad nollning. Nu jobbar kåren
mycket med Arkad, som kommer vara i november, och börjar komma igång med sitt
utbildningspolitiska arbete.
Arita rapporterar från SAM. SAM har haft sin andra novischperiod, och att det har
växt sedan senast och gick bra. Just nu har de ansökningsperiod till terminens
fullmäktigemöte och har bland annat varit i Helsingborg för att uppmuntra folk till att
kandidera.
Matilda rapporterar från LUS.
• LUS jobbar mycket med det stundande rektorsvalet och att försöka ta fram en
kravprofil. Organisationen kring rektorsvalet har gjorts om för att vara mer
transparent och möjliggöra mer studentinflytande.
• Den 28 oktober arrangerar LUS tillsammans med Studentprästerna en
workshop om ”novemberdippen”, den dipp i engagemang som många
studentlivsaktiva kan uppleva när man börjar närma sig november. Det ska
förhoppningsvis bli en mysig workshop där man kan prata om det som känns
jobbigt och fokusera på att vara individer snarare än
organisationsrepresentanter.
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•

•
•

LUS arbetar också med ett projekt om psykisk ohälsa ”off campus” om att
sätta upp posters och sprida material vid studentboenden. Detta är i
samarbete med AF (och AFB), KK och LU. En projektgrupp ska
sammanträda i veckan, och det vore bra om en representant från Helsingborg
ville komma med input där i framtiden.
LU håller på att ta fram ett pedagogiskt idéprogram, ett sorts
visionsdokument om synen på pedagogik och pedagogisk meritering.
LU har spikat sin hållbarhetsstrategi, som just nu är ganska bred och inte så
konkret, men generellt är det mycket fokus på klimatet.

Pontus rapporterar att Campus Helsingborgs styrelses första möte ställdes in, och att
första mötet därför kommer att vara i december. Förra året var en av de stora
diskussionerna att flytta hyran för campus lokal till campus själv (istället för
fakulteterna), vilket nu har genomförts, så nu får de själva bestämma över lokalerna
och har bland annat fått nya möbler.
5.

Val av studentrepresentanter i campusgemensamma organ
Matilda Byström yrkar på
att [MB1] återremittera ärendet och ta upp det igen när det finns en bättre
sammanställning av posterna.
att [MB2] uppdra åt Matilda Byström och Saga Cornelius att ta fram en
sammanställning av posterna.
CHSK beslutar
att bifalla Matilda Byströms yrkanden [MB1] och [MB2].

6.

Vem vill vi vara? Diskussion om CHSK under året.
CHSK gör en avstämning av vilka förväntningar de närvarande hade inför dagens
möte.
• Lundakårerna gärna vill ha ännu bättre koll på helsingborgsfrågor.
• Forumet kan bidra till att en bra relation mellan kår och helsingborgssektion
inte ska behöva vara personberoende eller variera från år till år.
• Vissa konkreta helsingborgsrelaterade frågor, som t.ex. att studenter avvisas
från studieplatser tidigt, har redan diskuterats mycket av några kårer.
• Både kårer och sektioner ser det som ett tillfälle att stämma av med varandra
och få information.
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•
•
•

Det är inte alla som hade så mycket förväntningar eller ens riktigt kände till
CHSK, vilket är lite talande.
CHSK skulle kunna arbeta med att bedriva påverkansarbete om de ville.
CHSK kan prata ihop sig inför Campus Helsingborgs styrelses möten.

CHSK anser att det är bra om våra möten kan ligga i samband med Campus
Helsingborgs styrelses möten, så att vi kan prata inför dem. I övrigt skulle vi kunna ha
mer tematiska möten, om något sådant tema blir aktuellt (förra året diskuterades t.ex.
engagemangsfrågan). Om man vill göra ett större projekt skulle t.ex. en
enkätundersökning av vad helsingborgsstudenterna tycker i olika frågor kunna vara en
grej, men det gjordes något liknande förra året och därför vore ett bra första steg att
titta på vad den undersökningen kom fram till.
Alla är överens om att mötena med fördel bör vara i Helsingborg.
7.

Kommande mötestider
Kommande mötestider inför höstterminen spikas:
Onsdagen den 30 oktober klockan 15 - 17
Onsdagen den 4 december klockan 10 – 12

8.

Övrigt
Inga övriga frågor.

9.

Mötets avslutande
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