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§77

Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17:19

§78

Formalia

§79

Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§80

Till justeringsperson väljs Anna Rosén.

§81

Protokoll från styrelsemöte den 18/2 godkänns med redaktionella
ändringar.

§82

Föredragningslistan godkänns

§83

Meddelanden
Oskar
19/2 – Kårintern verksamhet, Kursvärderingsevent
23/2 – Kårextern verksamhet, Workshop med studentkortet och USMOS
24/2 – Kårextern verksamhet, Möte angående universitetets
masterceremoni
24/2 – Kårintern verksamhet, GO-möte
25/2 – Kårextern verksamhet, Kårsamverkan
25/2 – Kårextern verksamhet, Studentsamverkan
25/2 – Kårextern verksamhet, Möte med Mecenat och USMOS
27/2 – Representation, Västgöta nations skottårsbal
2/3 – Kårextern verksamhet, USMOS
Maria
19/2 – Kårextern verksamhet, Avtackning Studenthälsan
21/2 – Kårintern verksamhet, GO flytt
23/2 – Kårextern verksamhet, Workshop med Studentkortet
24/2 – Kårintern verksamhet, GO möte
27/2 – Representation, Västgöta nations skottårsbal
Lisa
23/2 – Kårintern verksamhet, Studieråd
Elin
22/2 – Kårintern verksamhet, Möte med Pharmadakommittén
4/3 – Kårintern verksamhet, Möte med Bayer
Helga
21/2 – Kårintern verksamhet, Flytt av GO-kontoret
22/2 – Kårintern verksamhet, KvP-möte
23/2 – Kårextern verksamhet, KMK-möte
24/2 – Kårintern verksamhet, GO-möte
29/2 – Kårintern verksamhet, KvP-möte
Anna
19/2 – Kårintern verksamhet, Kursvärderingsevent på BMC
23/2 – Kårintern verksamhet, Studieråd

§84

FDR informerar
Karriäreventet närmar sig och FDR har ett 50-tal anmälningar, vilket är
glädjande. I KUF jobbar vi vidare för att få till fler forskningsspår som ska
passa farmfak-doktorander bättre. KoF17 diskuterades på sista mötet
eftersom det berör oss som forskare.

§85

Nya kårer
Oskar Holmér föredrar
Juridiska föreningen har fått kårstatus för juridiska fakulteten och
föreningen Uppsala-ekonomerna har fått kårstatus för företagsekonomiska
institutionen och för nationalekonomiska institutionen.
Det finns frågetecken kring vilken kår studenterna som läser på distans på
campus Gotland tillhör.

§86

FaS PR-policy, bilaga 1
Nikolina Bolander föredrar.
Policydokumentet kommer att kallas marknadsföringspolicy då innehållet
är mer marknadsföring än PR.
Mötet beslutar att uppdra Oskar att ta fram ett förslag på en layout på
affisch och Nikolina till att fortsätta revideringen med policydokumentet.

§87

Revidering av nycklar
Nikolina Bolander föredrar.
Barmästare med ansvar för inköp, uthyrningsansvarig, en av pubmästarna
och ordförande i FMGOHB ska få nya nycklar som inte har tillgång till
spritförrådet. Detta för att begränsa antalet personer som har tillgång till
spritförrådet. Den typ av nyckel uthyrningsansvarig och ordförande i
FMGOHB ska få istället är en P-nyckel, som har tillgång till hela huset
förutom spritförrådet.
Mötet beslutar att inför nästa termin byta ut nycklar för barmästare med
ansvar för inköp, en av pubmästarna, uthyrningsansvarig och ordförande i
FMGOHB. Barmästare med ansvar för inköp och en av pubmästarna ska
få en Konferensvärd-nyckel, uthyrningsansvarig och ordförande i
FMGOHB ska få en P-nyckel.
Mötet uppdrar Nikolina att köpa in en ny P-nyckel.

§88

Utvärdering av arbetsmarknadsutskottet
Lisa Johansson föredrar.
Ett frågeformulär med frågor både till ledamöter i arbetsmarknadsutskottet
och till arbetsmarknadsutskottets ordförande ska tas fram. Detta ska sedan
ligga till grund för utvärderingen.
Mötet uppdrar Lisa att ta fram frågeformulären.

§89

Ersättning av PINSE-delegater, bilaga 2
Oskar Holmér föredrar.
Mötet antar policy-dokumentet om ersättning av PINSE-delegater.

§90

Utvärdering skiftesmiddagen
Nikolina Bolander föredrar.
Diskussion om resultatet från enkätundersökningen om skiftesmiddagen.
Mötet uppdrar Elin att sammanfatta styrelsens reflektioner och sedan
formulera en slutats kring utvärderingen av skiftesmiddagen.

§91

Stadgerevideringsgruppen, bilaga 3
Oskar Holmér föredrar.
En stadgerevideringsgrupp ska tillsättas för att revidera kårens stadgar,
framförallt stadgan rörande valberedningen.

§92

Bristande stadgar, bilaga 4
Oskar Holmér föredrar.
Det finns vissa punkter i stadgan som har brister. Dessa måste åtgärdas.
Mötet uppdrar Tove att ta fram förslag på förändring av kapitel 5 §15 och
kapitel 22 § 4 i stadgan.

§93

Marsmötet
Oskar Holmér föredrar.
Genomgång av det som ska tas upp på Marsmötet.

Anders lämnar mötet 19:13
§94

Övriga frågor

§95

Ordet fritt

§96

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 23 mars kl. 17:15 i sammanträdesrummet på
Pharmen.

§97

Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande Oskar Holmér kl. 19:20

Vid protokollet:
_____________________________
Lisa Johansson, sekreterare FaS
Justeras:
_____________________________
Oskar Holmér, ordförande FaS

______________________________
Anna Rosén, Studiesocial ledamot FaS

