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Protocol

Höstterminens första medlemsmöte
First Members Meeting of the Autumn Semester
§ Ärende/ Meeting point Information
1

Mötets öppnande
Opening of the meeting

Robert Sigvardsson öppnar mötet kl 17.27
Robert Sigvardsson opens the meeting at 17.27

2

Mötespresidium
Meeting presidium

Robert Sigvardsson, mötesordförande/ Meeting chairman
Clara Sundqvist, vice mötesordförande/Vice meeting
chairman
Pernilla Mickos, sekreterare/secretary

3

Närvaro:
Present:

Kårstyrelse / Student Union Board
Nicole Melkie, Jessica Hagström, Louise Ahlström,
Rebecca Esselgren, Stina Hultberg, Axel Lunden, Linus
Svensson, Juan Carlos, Johan Gülenay, Tim Steen
Medlemmar / Members

§8
§8
§13
meeting

lämnar mötet/leaves the meeting
lämnar mötet/leaves the meeting
lämnar mötet/leaves the

Övrig närvaro / others present
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§7
§13
§14
4

Mötets stadgeenliga utlysande
Properly calling of the Meeting
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lämnar mötet/leaves the meeting
lämnar mötet/leaves the meeting
lämnar mötet/leaves the meeting

Mötet kallades den 8 september och handlingarna
skickades ut 25 september.
The meeting was called on the 8th of September and the
documents were sent out on the 25th of September.
Mötet beslutar att mötet anses vara behörigt utlyst
enligt stadgarna §4

The meeting decides that the meeting is considered
properly called according to the statues §4
3

Adjungeringar
Co-options

19 icke-medlemmar/19 non-members
Namn/name

Mötet beslutar att personerna adjungeras med
närvaro- yttrande och förslagsrätt mellan §4-18

The meeting decides that the non-members are co-opted
with presence, statement, and proposal rights between §4-18
4

Val av justeringsperson och
rösträknare
Election of Adjusters and Vote Counters

Hedvig Steensland nomineras till justerare
Hetal Purhoit nomineras till justerare
Hedvig Steensland is nominated to be adjuster
Hetal Purhoit is nominated to be adjuster
Mötet beslutar att utse Hedvig Steensland och Hetal
Purhoit till justerare tillika rösträknare för innevarande
möte

The meeting decides to appoint Hedvig Steensland and
Hetal Purhoit to adjusters and vote counters for the present
meeting
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5

Justering av röstlängd
Electoral Register

Röstlängden justeras till 50
The electoral is registered to 50
§7
§8
§8
§13
§13
§14

6

Fastställande av dagordning
Approval of the Agenda

7 Information: Organisationsrapport
Organisation report
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i lämnar mötet/leaves the meeting
lämnar mötet/leaves the meeting
lämnar mötet/leaves the meeting
lämnar mötet/leaves the meeting
lämnar mötet/leaves the meeting
lämnar mötet/leaves the meeting

Mötet beslutar att fastställa dagordningen
The meeting decides to approve the agenda
Föredragande: Styrelsen
Rapporteur: The board
Stina Hultberg
Studiesocialt Växjö
Missiv och bilagor föreligger
Hon har hjälpt till i överlämningen från denna styrelse
till nästa, samt hanterat introduktionsveckan. Stina har
suttit på flertal möten, bland annat i syfte för
introduktionsveckan men också för fadder
utbildningen i både Växjö och Kalmar. Det har varit
mycket fokus på medlemskapsförsäljning och att synas
bland de nya studenterna, samt jobbat ihop med
kommunen med att hålla studenter kvar i Kronoberg
efter deras examen.
Covering letter and appendix attached
Study social Växjö
She has helped with the preparations for the hand over to the
next board, as well as handling the introduction week. Stina has
been active with several meetings, mostly about the introduction
week, but also about the mentor education in both Växjö and
Kalmar. There has been a strong focus on selling memberships
and getting to know the new students. She has also worked closelt
with the municipality to keep the students in Kronoberg after
their graduation.
Louise Ahlström
Utbildningsbevakare Växjö
missiv och bilagor föreligger
Louise har fokuserat på att lära känna sin position och
Linnekårens nya varumärkesutveckling. Det har även
varit en anmärkningsvärd stor disciplinär nämnds fall.
Hon kommenterar även gällande individuella
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avhandlingar att man ska söka den hjälp man behöver,
både på kandidat nivå samt magister nivå.
Covering letter and appendix attached
Educational matters Växjö
Louise has focused on getting to know her position, Linnekåren’s
new branding and there has been quite a lot of disciplinary board
cases. She also mentions regarding individual thesis, that one
should get the help one needs, both at masters level and bachelor
level.
Jessica Hagström
Styrelserepresentanter
De har jobbat för ett starkare team arbete och med att
omprofiliera Linnekåren, samt suttit på flertal möten,
bland annat med Studentkortet. De har även anordnat
medlemsfikat och varit på plats under
introduktionsveckan.
Board Representatives
They have been working on teamwork and on rebranding
Linnekåren.They have been on several meetings including
meetings with Studentkortet. They have also been arranging
members' coffee and they were active during the introduction.
Rebecca Esselgren
Studiesocial Kalmar
Vacant post.
Rebecca har agerat istället som studiesocialt och har
därmed arbetat med introduktionsveckan i Kalmar.
Rebecca har även träffat ordföranden från föreningarna
i Kalmar.
Study social Kalmar
Vacant position.
Rebecca has acted instead as Study social and has therefore
worked with the introduction week in Kalmar. Rebecca has also
met with the chairpeople from the associations in Kalmar.
Axel Lunden
Utbildningsbevakare Kalmar
Axel har jobbat med introduktionsveckan och lärt sig
mer om sin position samt utfört utbildningsbevaknings
ärenden. Han har även hållit dialoger om nuvarande
aktuell utbildning, och framfört studenternas åsikter.
Det har varit mycket diskussion och förverkligande
gällande universitetets nya riktlinjer. Axel har även haft
möten med student representanterna från föreningarna
i Kalmar.
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Educational Matters Kalmar
Axel has worked with the introductionweek in Kalmar and
learnt more about his position as well as carried out educational
matters. He has also held dialogues about the current education
and presented the students’ opinions. There’s been a lot of
discussions and actualisation of the universitys’ new guide lines.
Axel has also had meetings with the student representatives from
the associations in Kalmar.
Juan Carlos
Kalmar board representatives
De har hjälpt personalen, och fokuserat på att synas
som student representater i b.la. Buddy Kommitten.
De har verkligen fokuserat på att hjälpa alla heltidare i
styrelsen.
Kalmar board representatives
They have helped the staff and focused on showing themselves as
student representatives in eg. The Buddy Committee. They have
really focused on helping the full timers on the board.
Rebecca Esselgren
Ordförande
Rebecca har fokuserat på förnya dokument,
introduktions aktiviteter, och bevakat målningen av
kontoret. Hon har även sökt efter intresserade av
positionen som studiesocial i Kalmar. Hon har
medverkat på flera möten om Covid-19, och andra
obligatoriska möten, samt tagit hand om positionen
som studiesocial medan posten varit vakant.
Chairperson
Rebecca has focused on renewing documents, introduction
activities and supervised the painting of the office. She has also
been looking for people interested in the study social position in
Kalmar. She has also taken part in several meetingins about
Covid-19 and other madatory meetings, as well as taken care of
the vacant post as study social in Kalmar.
Rebecca Esselgren
Kontorsarbetare
Kontorsarbetarna har arbetat med Linnékuppen, haft
dialog med Studentkortet och sålt medlemskap. De har
även hållit en digital kick-off, deltagit i flera möten och
arbetat med krishantering. De har även jobbat med den
nya hemsidan och varumärkes utvecklingen.
Office Workers

Protokoll
Protocol

Sida 6 (9)
2020-10-06
Växjö/Kalmar

The office workers have worked on the Linné Cup, corresponded
with Studentkortet and sold memberships. They have also held
digital kick-offs, taken part in several meetings and worked on
crisis management. They have also worked on the new website
and the rebranding of Linnékåren.
Mötet beslutar att lägga informationen till
handlingarna

The meeting decides to add the information to the
documents

adjungeras in.
is co-opted in.
8

Beslut: Stadgeändringar
Decision: Statue changes

Föredragande: Rebecca Esselgren
Rapporteur: Rebecca Esselgren
Beslutet handlar om att byta namn i stadgarna till
Linnékåren istället för Linnéstudenterna. Det läggs
även in ett stycke om att hantera föreningars
värdepapper.
The decision concerns the change of name in the statues from
Linnéstudenterna to Linnékåren. A paragraph is also added
that concerns the managing of associations stiff.
Mötet beslutar att godkänna beslutet

The meeting decides to approve the decision
och
and
9

Beslut: Åsiktsdokument
Decision: Document of opinion

lämnar mötet.
rsson leaves the meeting.

Föredragande: Rebecca Esselgren
Rapporteur: Rebecca Esselgren
Dokumenten var reviderat dock än otillräckligt
omfattande, styrelsen kommer därmed lägga fram
ytterligare ett förslag nästa medlemsmöte
The documents were readjusted, yet still not substantial enough,
so the board will therefore bring forth yet another proposition at
the next members meeting.
Mötet beslutar att godkänna beslutet

The meeting decides to approve the decision
10 Beslut: Policy för äskningar
Decision: Policy for grants

Föredragande: Rebecca Esselgren
Rapporteur: Rebecca Esselgren
Policyn blir förtydligad och det tas bort upprepningar.
Kårstyrelsen yrkar även på att bordlägga frågan tills
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nästkommande möte, för att uppdra åt mötespresidiet
att förtydliga hur jävsituationer ser hur och hanteras
under ett medlemsmöte
Förslag: Bordlägga frågan tills nästkommande möte
Mötet beslutar: Att inte bordlägga frågan
The policy becomes clarified and repetitions are removed.
The union board further insists to postpone the matter until the
upcoming meeting, to delegate the meeting presidium to clarify
what an occasion of bias looks like and how it’s handled during
a members meeting.
Proposition: Postpone the matter until the upcoming meeting
The meeting decides: To not postpone the matter
Mötet beslutar att godkänna beslutet

The meeting decides to approve the original
decision
11 Beslut: Policy för
studentrepresentanter
Decision: Policy for student representatives

Föredragare: Axel Lunden och Rebecca Esselgren
Rapporteur: Axel Lunden and Rebecca Esselgren
Policyn förtydligas och uppdaterad så att den fungerar
med nuvarande tid.
The policy is made more clear and up to date to what is actually
in the works.
Mötet beslutar att godkänna beslutet

The meeting decides to approve the decision
12 Beslut: Policy för studentföreningar
Decision: Policy for student associations

Föredragare: Rebecca Esselgren
Rapporteur: Rebecca Esselgren
Dokumentet beskriver vad det är att vara en förening
och vilka konsekvenser som kan komma vid brutna
kontrakt från föreningens håll. Det gäller en
modernisering av policydokumenten.
The document describes what it means to be an association and
which consequences may occur when an association breaks with
the agreement. This is a modernisation of the policy documents.
Mötet beslutar att godkänna beslutet.

The meeting decides to approve the decision.
13 Beslut: Fyllnadsval vice
mötesordförande
Decision: By-election vice meeting president

Föredragare: Robert Sigvardsson
Rapporteur: Robert Sigvardsson
Ludvig Karlsson nomineras och han godkänner
nomineringen.
Evelina Magnusson nomineras sig själv.
Johanna Norlund ber styrelsen och mötespresidiet att
ha mikrofonen på, eftersom det känns jävigt då Evelina
Magnusson sitter i samma rum som styrelsen.
På grund av detta ger styrelsen medlemmarna
möjligheten att rösta på att bordlägga valet av vice
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mötesordförande om kommunikationen har känts som
jäv.
Mötet beslutar att inte bordlägga mötet.
Ludvig Karlsson is nominated and he accepts the nomination.
Evelina Magnusson nominates herself.
Johanna Norlund asks the board and the meeting presidium to
leave their microphones on, since it feels like a conflict of interest
as Evelina Magnusson is sitting in the same room as the board.
Because of this, the board asks the members whether they would
like to postpone this by-election of vice meeting president, if they
feel like the communication has felt like a conflict of interest.
The meeting decides to not postpone the by-election.
Mötet beslutar att välja Evelina Magnusson

The meeting decides to elect Evelina Magnusson
lämnar mötet.
leaves the meeting.
14 Beslut: Fyllnadsval Studiesocialt
Föredragare: Valberedningen
ansvarig Kalmar
Rapporteur: Election Committee
Decision: By-election Student Social Responsible
Valberedningen har valt att nominera Fria Ingmarsson.
Kalmar
The election committee has chosen to nominate Frida Ingmarsson.
Mötet beslutar att välja in Frida.

The meeting decides to elect Frida.
15 Beslut: Nerläggning av
Cårhusföreningen
Decision: Closure of the Union association

Föredragare: Rebecca Esselgren
Rapporteur: Rebecca Esselgren
De har inte kunnat lägga ner Cårhuset som förening
pga för få medlemmar.
Om vi på medlemsmötet beslutar att lägga ner
föreningen på två medlemsmöten så kommer det
utföras.
They have not been able to close down the Union association due
to lack of members.
If we at the members meetings decide to close the Union
association down ,on two members meetings, it will be carried out.
Mötet beslutar att lägga ner Cårhusföreningen

The meeting decides to close down the Union
Association
16 Öppen frågestund
Open Question Time

Inga frågor.
No questions.

17 Övriga frågor
Additional Matters

Inga övriga frågor.
No additional questions.
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18 Mötets stängande
Closing of the Meeting

Vid protokollet: digitalt signerat
At the protocol: digitally signed
Mötesordförande / Meeting president
Robert Sigvardsson
Mötessekreterare / Meeting seceratary
Pernilla Mickos
Justerare / Adjusters
Hedvig Steensland and Hetal Purhoit
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Robert Sigvardsson stänger mötet kl 19.53
Robert Sigvardsson closes the meeting at 19.53

