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Minnesanteckningar CHSK
1. Vad är CHSK?
Ordförande Björn Sanders informerar om CHSK:s organisation och
syfte till de närvarande efterträdarna.
2. Rapporter från respektive organisation
a. Sam
Drar ihop sig inför sommaren. Planerar och utför överlämning.
b. TLTH
Avslutar året. Skriver VB och överlämnar.
c. HTS
Överlämning. Har påbörjat en undersökning om hur lång tid det
tar för studenter att skriva sina kandidatuppsatser samt hur
handledningen upplevs.
d. Modevetenskap
Har rekryterat efterträdare. Fokuserat på att rekrytera i de tidiga
årskurserna. Har haft löpande kontakt med programdirektören.
e. Agora
Avslutningsbankett och -ceremoni. Överläming. Fokus på
studieplatsfrågan tillsammans med ING. Startat upp en
alumniförening.
f. ING-sektionen
Har delat ut Tentafrukost och haft Speak up days. (ING
närvarade inte på mötet.)
3. Strategiska utskottet
När möte är den 18 augusti. Innan dess behöver vi ha ett möte för att
diskutera ihop våra gemensamma åsikter.
4. Studieplatser
Har hänt massor. Haft en del uppföljande möten sedan Annika var på
CHSK senast. Komplexare verksamhet på grund av flera olika fakulteter.
Detta gör att det blir svårt att boka lokaler. Dock ett överskådligare
system för att se vad som är bokat.
Har inventerat var det behövs fler eluttag, där kommer det fixas.
E1 (utrymmet utanför kårkontoret) samt klassrummet jämte ska bli nya
studieplatser. Där får vi jättegärna komma med input. Där finns en pott
pengar för upprustning.
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Kommer arrangeras ett studiebesök till "HubHult", IKEA.
Fina nya studieplatser i Biblioteket. Bibliotikarierna har tagit till sig
inputen och fixat nya bättre studieplatser i Biblioteket.
Slutar varje möte med en hemläxa. Nästa möte är den 18 augusti.
Man kan inte se vad som är ledigt i TimeEdit utan bara vad som
är bokat. Dessutom är det inte alls överskådligt. En app?
Boka grupprum över fakultetsgränser. Enhetshyra!
5. Planering av verksamhet inför kommande år
Frågan bordlades till nästa möte. Frida och Christina fixar underlag till
dess.
I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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