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Minnesanteckningar CHSK
1. Rapporter från Helsingborgssektionerna
a. ING
Har haft HT-möte. Alla poster blev valda.
b. Agora
Speak Up dats med foks på psykosocial hälsa. Nyvalda till
projektgrupper. Fick på Campus Vänners stipendie för
stresshanteringsutbildning och det internationella utskottet.
c. Modeventenskapliga studentrådet
Diskuterar studerandeskyddsombud. Har haft lite försenad
nollning.
2. Rapporter från Kårernas centrala verksamhet
a. Sam
Speak Up days. En del näringslivsevent på gång.
b. Teknologkåren
FM-val med rekordhögt deltagande. ARKAD förra veckan.
c. HTS
Ny ordförande för ÄLU-studentrådet. Utbildningsbevakningsavtalet för ÄLU är förnyat.
d. LUS
Släppt studieplatsrapporten (som man kan hitta här). Mycket
diskussioner om Haikolas utredning just nu på LU:s ledning.
3. Haikolas utredning
Diskussion fördes, framförallt som underlag för kommande punkter.
4. Studieplatser
Samtliga var överens om att det är alldeles för få (0,19st/student) och
alldeles för dåliga studieplatser på Campus Helsingborg. Frågan lyftes
om vem som egentligen är ansvarig för studieplatserna och var frågan
bör drivas? Vem ansvarar för lokalerna? Universitetsgemensamt?
Fakulteterna? Campus Helsingborg själva?
Frågan bör anses vara prioriterad av den nya rektorn.
Följande konkreta åtgärder anser CHSK bör prioriteras angående
studieplatser:
Rusta upp generella miljöer
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Tysta studieplatser
Bygg nytt
Prioritera studieplatser och inte företag när lokaler blir lediga.
C-huset ska bli studieplatser.
Biblioteket behöver rustas upp.
5. Öppet brev
Samtliga var överens om att det var en bra idé att skriva ett öppet brev
till Annika. Helsingborgssektionerna är de som skriver under brevet,
men LUS och den kårcentrala verksamheten hjälper gärna till med
innehållet.
Vi ska försöka få brevet publicerat i HD i början av januari.
Det är viktigt att brevet inte blir för kritiskt utan snarare välkomnande.
Inte heller för detaljerat. Fokusera på vad som är allmänintresse! Därefter
bör ett uppföljningsmöte med Annika bokas in i slutet av januari eller
början av februari för att diskutera frågorna mer i detalj.
Innehåll:
 Välkomna Annika, introducerar oss och visa att studentkårerna
jobbar tillsammans
 Studieplatser och studiemiljön
o Trivsamma och inspirerande miljöer där folk vill stanna
och plugga.
 Inkludera alla studenter
o Se till att alla program får vara delaktiga. Även för de som
jobbar på Campus.
o Internationella studenter.
o Mångfald och likabehandling.
 Hög kvalitét i samtlig utbildning måste genomsyra
 Se strategiskt på CH
o Inte glöms bort i LUs stora massa.
o Se till att det finns en anledning till att verksamhet ligger
i Helsingborg.
 Lärare
ska
vara
i
Helsingborg.
Hela verksamheter ska vara här. Skapa
fullständiga miljöer.
Helsingborgssektionerna ansvarar själva för frågan från nu.
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6. Nästa möte
Innan sektionernas möte med Annika (enl punkt 5). Kallas via doodle av
Björn till någon gång i mitten/slutet på januari.

I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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