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О
ProtokoU 2021^04
Plats

Tid

Zoom

Klockan 17^00-19^00

Närvarande:
Beslutande ledamOter
Ordförande

Sally Storm
Pelle Schumacher

Vice ordförande

Erik Lundin
Aline Lind

Ekonomiansvarig
Ordförande Nä^erksutskottet

Kristina Martens

Ordförande Trivselutskottet

Nellie BernstrOm

Ordförande Jämlikhetsutskottet

Ovriga (om närvarande)

1.

Erik Lundin

Studentrepresentant ledningsgruppen, Smdentrepresentant

Aline Lind

Institutionsstyrelse
Ställföreträdande för sekreterare

Mötets öppnande
MOtet öppnas kl 17.01

2. Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare
Styrelsen beslutar
att

utse Erik Lundin till Justeringsperson jämte ordförande Sally Storm.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässi^.

4. Adjungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar
att

godkänna dagordningen.

6. Fastställande av föregående protokoll
Swrelsen beslutar
att

2021:03 protokollet förs till handhngarna.
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Ordförande informerar
SaUy har vidare arbetat med att understika LP:S möjligheter att ringa upp nyblivna Thor, bland
annat genom kontakt med Växjö Universitet samt م

i Lund. Styrelsen diskuterar

hur de ska gå vidare och kommer fram till att Sally ska kontakta aktuella personer på instimtionen
och ta upp idén.

8٠ Vice ordfOrande informerar
Pelle informerar om vad vaktmästaren har sagt sedan senast. Vaktmästaren kommer prata med
prefekten för art få ett beslut frän henne och återkommer därefter.

9. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Liailer på med kursutvärderingar. Det har talats om vad som kan utvecklas. Fokus pả
اتم

Planer pả undertrisning pả distans även i höst. Lärarna har pratat om hur man

gör Canvas-sidor under ett mOtc fOrra veckan när det var halv-smdiedag. Vissa anser att man
borde standardisera Canvas-sidor mer medan andra inte haller med. Erik informerar att han
under nästa mOte ska försöka skapa uppmärksamhet kring vad Srttdenterna själva vill.

10. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Pả senaste mötet talades det om personalplanering och policy ngående hur man tilldelar
arbetsrum.

11. Ekonomi
Haier på och ftxar tillgång till banken. Sally ska skriva på papper idag. Lnget nytt kring budgeten.

12. Balkommitén informerar
Inget njtt att informera om.

13. Rapporter från utskotten
a. Jämlikhetsutskottet
Inget nytt att rapportera.

b. Nänrerksutskottet
Ftmderar pa att ha en frågesrtind med Tel. Aline har pratat med en av Tel:orna om att eventoellt
ha en planerad frågestund med folk frän Ovre terminer. Styrelsen skapade en arbetsgrupp som
ska arbeta vidare med detta.

C. Redaktionen
Sally informerar om att Daniella har börjat gOra marknadsföringen för stormOtet.

d. Trivselutskottet
Kicld informerar om att utskottet har anordnat en digital AW sedan senast. En
oväntad situation uppstod. Vi diskuterade om hur man ska hantera liknande
simarioner i framtiden. Kicki berättade även att utskottet planerar att ha fler
evenemang utomhus i framtiden. Funderar på att införskaffa ett kubb och en
volleyboll.
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SaUy påminde от att vi behöver göra en PowerPoint, ska prata med Daniella от

15. Ovriga aenden
16. Datum och fikaansvar för nästa möte
Prellmenärt den 1(1/5 kl 17:00

17. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 18:32
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Aline Lind
Sekreterare

Erik Lundin
Justerare
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Sally Storm
.rdfOrande

