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Minnesanteckningar CHSK 1
Deltagande: Daniel Kraft (LUS), Christina Abdulahad (Samhällsvetarkåren),
Frida Granath (ING-sektionen), Patrik Björk (Agora)
1. Rapport från Helsingborgssektionerna
a. ING-sektionen (Frida Granath)
Frida och Patrik blev intervjuade av HD om studieplatserna.
Var på IKEA under måndagen.
Håller på att utlysa funktionärsposterna.
Mycket planering kring höstterminsmötet och överlämning
b. Agora (Patrik Björk)
Man kommer att ha styrelseinternat med HSF i helgen där alla sektioner och
föreningar i Helsingborg finns med. Diskuterade möjliga heltidare.
Har haft en lång introduktionsperiod som är slut och ska utvärderas.
Tillsätter projektledare inför kommande år och projektgrupper inför
Agoradagen.
Haft infokväll om Agora.
Haft en kampanj för studentrepresentanter.
Har konkretiserat VP
2. Rapport från fakultetskårerna
a. Samhällsvetarkåren (Christina Abdulahad)
Jobbar också med studentrepresentantskampanj tillsammans med sektionerna,
Har konkretiserat verksamhetsplan,
Det är många frågor om Lundakarnevalen att jobba med,
Kvalitetssäkring är en stor fråga,
Rekrytering av prorektor har också varit en stor fråga.
3. Uppföljning av studieplatsfrågan
Mycket har hänt och mycket är på gång.
Utvecklingsenheten har varit ett informellt forum där dialog förts med rektor
Annika Olsson och husprefekt Jerker Jakobsson.
Biblioteket är klart med många fler studieplatser och har en mobil yta.
Mer eluttag har fixats efter studenternas önskemål.
Vid E1 finns en korridor som upprustats. Mer människor hittar till utrymmena.
Vid klassummet i E108 finns det utrymme som kan användas för studieplatser.
Man har flyttat soffor vid U1 som innebär fler studieplatser.
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Dialog förs med LU bygg, där flera saker kan behövas, som att måla om i vissa
lokaler, och läckage på sina håll.
Det skrivs en stipendieansökan för att göra det mer attraktivt att studera i
Helsingborgen.
Studieplatser kommer att vara en fortsatt fråga. Vad som hänt på E1 ses som
ett pilotprojekt.
4. Uppdragsutbildning
Rapporten som bilagts är väldigt ny.
Uppdragsutbildning ger högskolepoäng, men man beställer utbildningen.
Deltagare i sådana kurser borde kallas deltagare och inte vara studenter.
Problem man ser med uppdragsutbildningar är huruvida lärare kan fördela sin
tid mellan vanlig undervisning och uppdragsutbildning.
5. Diskussion: Heltidare i Helsingborg
Kommer att bli en diskussion till helgen med HSF under styrelseinternatet.
Störst behov för heltidare har Stampus.
I Lund ingår man i ett sammanhang med många andra heltidare, vilket gör
situationen unik.
Det borde inrättas en arbetsgrupp som hanterar frågan.
Frågan är någonting som drivits i HSF, Charlotta Tjärdahl gästar helgens
internat på Sundsgården, som kan ge inspel i diverse kårfrågor.
6. Övriga frågor
a. ”Val av studentrepresentant i Campus vänner”
Campus vänner är CH:s kontakt med näringslivet, och det hade varit bra om
representanten tillsats av CHSK. Tidigare har det varit intern rekrytering
(headhunting), men det finns behov av att välja dem genom val. Kristina
Jarring Lilja är ordförande för Campus vänner. Eftersom organet företräder
studenter på Campus Helsingborg, är det bra om de är valda av studenterna.
Posterna kan tillkomma i LUS postregister efter information förmedlats till
kårerna. Studenterna som har varit med i Campus vänner har suttit på
kalenderår. Uppstartsmötet är i maj månad för det kommande verksamhetsår vilket innebär att representanter borde vara klara vid vårmötet.
b. Trafikfrågan
2017-10-06 kommer LUS ordförandekollegium att utse en representant till att
åka till Kristianstad den 18 oktober för att diskutera regional kollektivtrafik.
Det kan vara bra om någon från Helsingborg deltar.
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c. Rapporter från studentrepresentanter
Till CHSK kan det vara relevant att avrapportera vad som händer i de organ
studentrepresentanter.
d. HSF
Man kommer att diskutera vad som är bra med Helsingborgen och hur
relationen mellan studentorganisationerna och kommunen funkar.
e. Kommande möten
Till nästa möte kan det diskuteras (i) Reglementesändringar, (ii) anslutas till
styrelsemötet 22 november (iii) hållas 20 eller 21 november kl 17-19. Till mötet
i januari kan Annika Olsson bjudas in för att träffa de nya studenterna.
f. Strategiska utskottet
Frida osäker på om hon kan avsäga sig uppdraget. Men det är inte helt klart
vem som kan ta över.

I tjänsten,
Daniel Kraft
Vice ordförande
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