
s.1(2) 
2021-02-22 Dagordning/Agenda 

 

 

 

 

Vårterminens första medlemsmöte 
First members meeting of the spring semester 
 
 

 
 
 

§ Ärende/meeting point Information 

34 Mötets öppnande 

Opening of the meeting 

 

 

 

Mötespresidium  

Meeting presidium  

 

 

 

Närvaro 

Present 

 

 

 

 

 

 

Robert Sigvardsson öppnar mötet 

17:12 
Robert Sigvardsson opens the meeting 

17:12  

 
Robert Sigvardsson, mötesordförande / 

Meeting Chairman  

Stina Hultberg, vice mötesordförande / 
Vice meeting chairman 

David Geidenmark, mötersektreterare / 

meeting secretary  

 

 
Kårstyrelse / Student Union Board 
Anton Jakobsson, Jessica Hagström, 

Ali Al-Zargani, Martin Thysell 

 
Medlemmar / Members 

Owen Matthew, Petra Wellström, 

Clara Palmer, Axel Lunden, Elin 
Granemark, Mathilda Söderlund, Ebba 

Lindgren, Josefina Lidman, Vendela 

Somvall, My Väring, Nelly Larsson, 

Elin Severin, Elin Witsey, Agnes Cato, 
Måns Elmstrand, Jacob Norrhult, 

Gabriel Hallberg, Maria Pham, 

Victoria Wieczorek, Evelina 
Kjellström, Alexander Soto Runevall, 

Samuel Falk, Ludvig Nensén, Elin 

Wredström, Sara Jonsson, Viktor 

Hyltén, Anna Lehtonen, Aimée 
Lindekrans Hansén, Lukas Swenson, 

Carl Hedin, Elias Sjöström, Rebecka 

Orsmark, Felix Molin, Tobias Persson, 
Stefan Sjöberg, Isak Sörmander 

 

Övrig närvaro / others present 
Ebba Lewitz, Rebecca Johansson, Julia 

Andersson, Tobias Hermansson, 

Madeleine Hellström 

 

 

35 Mötets stadgeenliga utlysande 

Properly calling of the meeting 

Mötet kallades den 21;a januari och 
handlingarna skickades ut den 10: e 
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februari 
 

The meeting was called on the 21st of 

January and the document was sent out 
on the 10th  of February 

 

 

 
5 icke-medlemmar / 5 non-members 
Namn / Name  

 

Ebba Lewitz, Rebecca Johansson, Julia 
Andersson, Tobias Hermansson, 

Madeleine Hellström 

 
 

Mötet beslutar att icke-medlemmarna 

adjungeras med närvaro-, yttrande- och 

förslagsrätt mellan §36-49  
 

The meeting decides that the non-

members are co-opted with presence, 
statement, and proposal rights between 

§36-49 
 

 
 

My Väring och Anna Lehtonen 

nominerar sig själva till justerare. 
Cecilia Jönsson nominerar sig själv till 

justerare och rösträknare 

 
My Väring and Anna Lehtonen 

nominates themself to be adjuster and 

Cecilia Jönsson nominates herself to 

be vote counters. 
 

Mötet beslutar att utse My Väring 

and Anna Lehtonen till 
justeringsperson och Cecilia Jönsson 

till rösträknare för innevarande möte. 

 
The meeting decides to appoint My 

Väring and Anna Lehtonen to adjusters 

and Cecilia Jönsson to vote counters for 

the present meeting 

 

36 Adjungeringar 

 Co-options 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

37 Val av justeringsperson och 

rösträknare 

 Election of adjusters and vote counters 

38 Justering av röstlängd 

Electoral register 

Röstlängden justeras till 28 personer 
§40-49 

The electoral is registered to 28 §40-

49 

 

39 Fastställande av dagordning 

Approval of the agenda 

Mötet beslutar att godkänna 

dagordningen  

 
The meeting decides to approve the 

agenda  
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40 Organisationsrapport 

Organization report 

Föredragande: styrelsen 
Rapporteur: The board 

 

Ali Al-Zargani - Studiesocial Växjö 

/Responsible for Study Social matters 
in Växjö 

 

Sen det föregående medlemsmöte har 

Ali fokuserat och fortsatt sitt arbete 
med att med både års- och 

syrelseskiftet. Det är flera nya 

medlemmar som klivit in i 
styrelsearbeten på campus vilket Ali 

berättar glädjer honom. Utöver det har 

Ali fortsatt projektet med att driva 
igenom fler utbildningstillfällen i 

styrelsen, där Ali nu har bokat in ett 

tillfälle med Juniorledarskapakademin 

som främst kommer anordna en 
ledarskapsutbildning för styrelsen. 

Ytterligare uppgifter Ali har arbetat 

med sen det senaste medlemsmötet är 
att planer Valborgsfirandet nu när 

restriktionerna slutligen har släppts. Ali 

påtalar även att han kommer fortsätta 
att arbeta aktivt med att förnya 

överenskommelsen som Linnékåren 

har med Växjö Kommun, Kalmar 

Kommun samt universitetet i 
arbetsgruppen som kallas Strategiskt 

partnerskap. Ali lägger även ner arbete 

på att skapa nya och fler aktiviteter för 
att erbjuda medlemmarna en varmare 

och resttriktionsfriare vår. 

 

Since the previous members' meeting, 
Ali has focused and continued his work 

with both the turn of the year and the 

turn of the year. There are several new 
members who have stepped into 

campus board work, which Ali says 

makes him happy. In addition, Ali has 

continued the project of pushing 
through more training opportunities on 

the board, where Ali has now booked 

an opportunity with the Junior 
Leadership Academy, which will 

primarily arrange a leadership 

training for the board. Additional 
information Ali has been working on 

since the last members' meeting is that 

plans for the Walpurgis Night 

celebration now that the restrictions 
have finally been released. Ali also 

points out that he will continue to work 

actively to renew the agreement that 
the Linnaeus Union has with Växjö 

Municipality, Kalmar Municipality and 
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the university in the working group 
called Strategic Partnership. Ali also 

puts effort into creating new and more 

activities to offer members a warmer 

and more restriction-free spring. 
 

Studiesocial Kalmar /Responsible for 

Study Social matters in Kalmar 

 

Ali fyller ut för studiesocialt i Kalmar 

då personen har valt att lämna sin post 

i styrelsen. Vilket innebär att Ali har 
tagit över rollen som studiesocialt i 

Kalmar tills en ny kandidat kan ta över 

positionen. Ali berättar att det fortsatta 
arbetet med ett kommande kårhus i 

Kalmar har fortsatt där Ali och 

ordförande för styrelsen Anton har 

arbetat tillsammans. Förutom arbetet 
med att utveckla ett kårhus i Kalmar 

har även fortsatt arbetet med ANDT 

och Strategiskt partnerskap. Ett 
ytterligare projekt för Ali har varit att 

utveckla och skapa fler evenemang för 

medlemmarna i Kalmar. Ali fortsätter 

med att förklara att nu när 
restriktionerna har släppt är tanken att 

ytterligare ge studentföreningar 

ytterligare möjligheter för att anordna 
evenemang för sina medlemmar, samt 

fortsätta arbeta vidare med ideella 

engagemang. 

 

Ali fills in for study social in Kalmar 

because the person has chosen to leave 

his post on the board. Which means 
that Ali has taken over the role of study 

social worker in Kalmar until a new 

candidate can take over the position. 
Ali says that the continued work with a 

future union building in Kalmar has 

continued where Ali and chairman of 

the board Anton have worked together. 
In addition to the work of developing a 

union building in Kalmar, work has 

also continued with ANDT and the 
Strategic Partnership. Another project 

for Ali has been to develop and create 

more events for the members of 
Kalmar. Ali goes on to explain that 

now that the restrictions have been 

lifted, the idea is to further give student 

associations additional opportunities 
to organize events for their members, 

as well as continue to work with non-

profit involvement. 

 

Deltidsledamöter Växjö / Board 
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representatives Växjö 

Andreas representerar de tre 

deltidsledamötern i Växjö. Andreas 

berättar att de alla tre har deltagit på 
organisationsmöten och även hjälpt till 

vid medlemskaffet efter fastställt 

schema. Andreas berättar att han valt 

att bli medlem i BEM-gruppen där 
fokus ligger på att arbete kring 

studentaktiviteter. Andreas berättar att 

han även har blivit studentrepresentant 
i utbildningsrådet vid institutionen 

idrottsbetenskap. Andreas har även 

deltagit i flera interna möten sedan han 
blev invald förra medlemsmötet, för att 

lära sig mer om organisationen. 

Antigoni har fortsatt sitt arbete i 

marknadsgruppen och haft kontakt 
med lokala affärer. Antonina har 

deltagit i EUniwells studentstyrelse 

och drivit kommunikation med 
universitetet, Antigoni har även varit 

en del av UTBK-gruppen och deltagit i 

olika möten. 

 

Andreas represents the three part-time 

members in Växjö. Andreas says that 

all three have participated in 
organizational meetings and helped 

with the membership meeting 

according to a set schedule. Andreas 
says that he has chosen to become a 

member of the BEM group, where the 

focus is on working on student 

activities. Andreas says that he has 
also become a student representative in 

the Board of Education at the 

Department of Sports Science. Andreas 
has also participated in several 

internal meetings since he was elected 

at the last members' meeting, to learn 

more about the organization. Antigoni 
has continued its work in the marketing 

group and has had contact with local 

businesses. Antonina has participated 
in EUniwell's student board and 

communicated with the university, 

Antigoni has also been part of the 
UTBK group and participated in 

various meetings. 

 

Jessica Hagström, Martin Thysell – 
Utbildningsbevakare Växjö & Kalmar / 

Responsible for educational matters in 

Växjö & Kalmar 

 

Martin berättar att sen det föregående 

medlemsmötet har både Martin och 
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Jessica fortsatt arbetet med RUL, KU 
disciplinnämnden med dekaner och 

prefektbeslut på de fem fakulteter samt 

lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. 
Martin fortsätter att berätta att 

planerade vårdialoger ska genomföras 

utifrån studenternas svar på styrelsens 
enkät, som i sin tur ska leda till att 

forma kårens studentinlaga. Det 

kommer också erbjudas utbildningar på 

engelska för studentrepresentanter. 
Trots att restriktionerna har släppt har 

beslutet tagits att studentärenden i 

fortsättningen ska ske på distans, där 
fördelar vägde tyngre än nackdelarna 

med det. Martin fortsätter att berätta att 

arbetet med UKÄ 

(Universitetskanslerämbetet) fortsätter 
och att de för tillfället utföra en 

kvalitetsgranskning av 

Linnéuniversitetets granskningssystem. 
I dagsläget har LNU delat ett utkast där 

den slutliga versionen ska vara 

inlämnad den 15:e februari. När detta 
skett kommer Linnékåren ha möjlighet 

att komma med synpunkter och 

reflektioner på Lnu:s inlagor. Martin 

förklarar att den största vikten kommer 
läggas på studentrepresentation, dock 

att andra områden också kan tas upp. 

Det sammanställda resultatet kommer 
troligtvis presenteras i början av 2023. 

Martin har i kontakt med ordförande 

Anton där arbetet fokuserar på att 
inkludera fler tjänstemän, 

studentombud i styrelsen arbete. Under 

våren kommer även att UKÄ besöka 

LNU för att intervjua Anton som 
ordförande för Linnékåren. 

 

Martin says that since the previous 
member meeting, both Martin and 

Jessica have continued working with 

RUL, the KU disciplinary committee 

with deans and head of department at 
the five faculties and the teacher 

education at Linnaeus University. 

Martin goes on to say that planned 
spring dialogues will be carried out 

based on the students' answers to the 

board's questionnaire, which in turn 

will lead to shaping the union's student 
contribution. Training in English for 

student representatives will also be 

offered. Even though the restrictions 
have been lifted, the decision has been 

made that student matters will in future 

take place at a distance, where 
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advantages outweighed the 
disadvantages. Martin goes on to say 

that the work with UKÄ (University 

Chancellor's Office) continues and that 
they are currently carrying out a 

quality review of Linnaeus University's 

review system. At present, LNU has 
shared a draft where the final version 

must be submitted on 15 February. 

When this has happened, the Linnaeus 

Union will have the opportunity to 
make comments and reflections on 

Lnu's submissions. Martin explains 

that the greatest emphasis will be 
placed on student representation, 

although other areas can also be 

addressed. The compiled results will 

probably be presented at the beginning 
of 2023. Martin is in contact with 

chairman Anton, where the work 

focuses on including more official 
employees, student representatives on 

the board's work. During the spring, 

UKÄ will also visit LNU to interview 
Anton as chairman of the Linnaeus 

Union. 

 

Jessica berättar att det fortsatta arbetet 
har främst varit med Treklövern samt 

den revidering av granskningsmodell 

där alla fakulteters dekaner fick 
närvara och ge sina synpunkter. Där 

det då valdes att invänta bedömningen 

av granskningssystem från UKÄ för att 

genomföra revideringar efter. Jessica 
fortsätter att förklara att under den 

tiden har arbetsuppgifter fokuserat på 

att lokala regler för 
studentrepresentanter, där ytterligare 

synpunkter under RUL framkommit 

och ska därför har det skickats ut på 
ytterligare beredningsarbete. Med ny 

terminstart innebär det att 

utbildningsföreningar i Växjö har bytt 

styrelser. För att underlätta och skapa 
de bästa förutsättningarna för de nya 

utbildningsansvariga inom varje 

förening har Jessica påbörjat en 
utbildningssekvens som kommer ske 

löpande genom vårterminen. Jessica 

har sedan hösten arbetat på ett 

policydokument för 
utbildningsföreningarna i samhörighet 

med deras samarbetsavtal. 

Policydokumentet ska fungera som 
grund för att klargöra och 

säkerhetsställa ett 

utbildningsbevakningen genomgående 
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på universitetets alla nivåer. Jessica 
bekräftar att som grund till skapandet 

av detta policydokument har 

avstämningsmöten med nästintill alla 
utbildningsföreningar i Växjö 

genomförts. Jessica hoppas på ett 

fortsatt nära samarbete i utvecklingen 
av detta dokument. Det är även ett 

pågående projekt i Kalmar där 

deltidsledamöterna arbetare med.  

 

Jessica says that the continued work 

has mainly been with Treklövern and 

the revision of the review model where 
the deans of all faculties were allowed 

to attend and give their views. Where it 

was then chosen to wait for the 

assessment of audit systems from UKÄ 
to carry out revisions after. Jessica 

goes on to explain that during that 

time, tasks have focused on local rules 
for student representatives, where 

additional views have emerged during 

the RUL and should therefore have 

been sent out for further preparation 
work. With the start of a new semester, 

this means that educational 

associations in Växjö have changed 
boards. In order to facilitate and 

create the best conditions for the new 

education managers within each 
association, Jessica has started a 

training sequence that will take place 

continuously throughout the spring 

semester. Since the autumn, Jessica 
has been working on a policy 

document for the educational 

associations in connection with their 
cooperation agreement. The policy 

document shall serve as a basis for 

clarifying and ensuring the education 
monitoring throughout at all levels of 

the university. Jessica confirms that as 

a basis for the creation of this policy 

document, reconciliation meetings 
have been held with almost all 

educational associations in Växjö. 

Jessica hopes for continued close 
cooperation in the development of this 

document. There is also an ongoing 

project in Kalmar where the part-time 

members work with. 

 
Deltidsledamöter Kalmar / Board 

representatives Kalmar 

 

Ludvig berättar att sen föregående 

medlemsmöte har det fortsatta 
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huvudarbetet varit att delta i det interna 
råd BEM, UTBK och kårstyrelsemöten 

och i de olika råden fortsatt att lyfta 

och värna om Kalmarstudenternas 
perspektiv. Alexandra och Sebastian 

har fortsatt sitt primära arbete som är 

riktat mot det studiesociala och rusta 
upp Smålandsgatan. De hade även 

planerat evenemang för studenterna i 

Kalmar som dessvärre blev inställda på 

grund av återinförandet av 
restriktioner. Ludvig har fortsatt sitt 

arbete med utbildningskvalitén genom 

att delta som studierepresentant i 
Utbildningsråd och Kursplaneutskott, 

samt utbildningsbevakare och 

studentombuden. Som Jessica nämnde 

tidigare arbetar Ludvig på projektet att 
förtydliga utbildningsföreningarnas 

utbildningsbevkanade roll. 

 

Ludvig says that since the previous 

member meeting, the continued main 

work has been to participate in the 

internal council BEM, UTBK and 
union board meetings and in the 

various councils continue to raise and 

protect the Kalmar students' 
perspective. Alexandra and Sebastian 

have continued their primary work, 

which is aimed at the student social 
and renovating Smålandsgatan. They 

had also planned events for the 

students in Kalmar which were 

unfortunately canceled due to the 
reintroduction of restrictions. Ludvig 

has continued his work with the quality 

of education by participating as a 
study representative in the Education 

Council and Syllabus Committee, as 

well as education supervisors and 
student representatives. As Jessica 

mentioned earlier, Ludvig is working 

on the project to clarify the 

educational associations' educational 
role 

 

Anton Jakobsson – Ordförande / 
President 

 

På grund av sjukdom har Anton inte en 

skriftlig rapport att utgå från, Anton 
nämner dock sitt fortsatta arbete med 

revideringen och arbetet med UKÄ 

som Martin tidigare sammanfattade 
väldigt fint. 

 

Due to illness, Anton does not have a 
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written report to start from, Anton 
mentions his continued work with the 

revision and the work with UKÄ, which 

Martin previously summarized very 
nicely. 

Tjänstepersoner / Office Workers 

 

Anton presenterar tjänstepersonernas 
rapport. Vintermånaderna brukar 

traditionellt sätt vara väldigt lugna, 

dock har det varit lugnare än vanligt 
beroende på de restriktioner som varit 

aktuella under början av året. Trots det 

har en lite mottagning av 

internationella studenter på båda 
orterna och deltagit på den digitala 

välkomstmässan. Välkomstmässan som 

brukar hållas i samband med starten av 
vårterminen har blivit framflyttad till 

den 5:e april i stället. Medlemskaffet 

har fortsatt på torsdagar i Kalmar och 
från och med den 17:e februari 

startades det även upp i Växjö igen. 

Samarbetet med Kalmar kommun har 

fortsatt under vinter. Utöver 
diskussionerna angående kårhuset har 

nu en handlingsplan framställts med 

aktivitet som önskas göra under 2022 
tillsammans med kommunen inom 

ramen för avtalet. Det finns till 

exempel planer på att anordna en 
sommarjobbsmässa i Kalmar under 

mars månad. På alla hjärtans dag 

delades även en goodiebag ut till 

medlemmar. Vecka 7 anordnades en 
digital tipsrunda i båda orter. Detta för 

att möjliggöra studenterna att komma 

ut och röra på sig, uppleva staden och 
chans till att vinna priser. 

Nästkommande projekt är kårvalet. 

 

Anton presents the officials' report. 
The winter months are traditionally 

very calm, however, it has been calmer 

than usual due to the restrictions that 
were in place at the beginning of the 

year. Despite this, there has been a 

small reception of international 

students in both places and 
participated in the digital welcome 

fair. The welcome fair, which is usually 

held in connection with the start of the 
spring term, has been moved to the 5th 

of April instead. Membership coffee 

has continued Thursdays in Kalmar 
and from the 17th of February it was 

also started up in Växjö again. The 

collaboration with Kalmar 
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municipality has continued during the 
winter. In addition to the discussions 

regarding the union building, an action 

plan has now been prepared with 
activities that it is desired to do in 

2022 together with the municipality 

within the framework of the agreement. 
For example, there are plans to 

organize a summer job fair in Kalmar 

during the month of March. At 

Valentine's day, a goodie bag was also 
handed out to members. Week 7 a 

digital tipping round was arranged in 

both places. This is to enable the 
students to get out and move, 

experience the city and the chance to 

win prizes. The next project is the 

union election. 

 

41 Beslut: Åsiktsdokument  Föredragande: Jessica Hagström 

Rapporteur: Jessica Hagström 

 Decision: Opinion document  
Enligt stadgarna ska vi vid vårt tredje 

medlemsmöte besluta om kårens 

åsiktsdokument. Under höstterminen 

har arbetet fortsatt med att bättre 

representera doktorandstudenter vilket 

i sin tur har skapat ett nytt förslag till 

förändringar i åsiktsdokumentet där 

åsikter har tillagts. Det har också skett 

strukturella förändringar i dokumentet 

då sektionen kring forskarutbildningen 

har flyttats samt har grammatiska fel 

justerats. Den första justeringen är 

gällande hållbar utbildning. Att alla 

BHU-kursen som ingår i bildningen för 

alla doktorander som förväntas bedriva 

undervisning samt att den ersätts med 

på förhand fastställda antal timmar 

oavsett fakultet. Även att alla ärenden i 

disciplinnämnden behandlas på lika 

villkor. Det andra gäller att mer 

konkreta ändringar som att 

kompensation för 

doktorandrepresentation i beslutande 

och beredande organ ska motsvara 

nedlagd tid, doktorander ska 

informeras vem de ska vända sig till 

gällande hälsofrågor. Det tredje är 

gällande att det ska finnas en klar och 

tydlig rollfördelning gällande 

handledningsgrupp för doktorand att 

vända sig till gällande frågor. Det för 

att öka tryggheten och stabiliteten i 

doktorandens forskarutbildning. Även 

justeringen gällande doktorandernas 

administrering av ISP skall 
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moderniseras och minska i den tid det 

kräver. Även att det ska finnas en 

tydlig löneprogression som styrs av 

tydliga, objektiva riktlinjer baserat på 

doktorandens måluppfyllelse. Den sista 

justering är gällande den individuella 

arbetsfördelningen ska utgå från 

tydliga mål och inget annat. 

 

According to the statutes, we will at 

our third member meeting decide on 

the union's opinion document. During 

the autumn term, the work has 

continued to better represent doctoral 

students, which in turn has created a 

new proposal for changes in the 

opinion document where opinions have 

been added. There have also been 

structural changes in the document as 

the section on postgraduate education 

has been moved and grammatical 

errors have been adjusted. The first 

adjustment is regarding sustainable 

education. That all the BHU course 

that is included in the education for all 

doctoral students who are expected to 

conduct teaching and that it is 

replaced by a pre-determined number 

of hours, regardless of faculty. Also, 

that all matters in the disciplinary 

committee are dealt with on equal 

terms. The second is that more 

concrete changes such as that 

compensation for doctoral student 

representation in decision-making and 

preparatory bodies must correspond to 

time spent, doctoral students must be 

informed who to turn to current health 

issues. The third is that there must be a 

clear and distinct division of roles 

regarding the supervision group for the 

doctoral student to turn to current 

issues. This is to increase the security 

and stability of the doctoral student's 

postgraduate education. The 

adjustment regarding the doctoral 

students' administration of ISP must 

also be modernized and reduced in the 

time it requires. Also, that there should 

be a clear salary progression that is 

governed by clear, objective guidelines 

based on the doctoral student's goal 

fulfillment. The last adjustment is 

regarding the individual division of 

work must be based on clear goals and 

nothing else  
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Mötet beslutar att godkänna 

åsiktsdokumenten.  

The meeting decides to approve the 

opinion documents 

   
   
   
   

 

42 Beslut: Värdegrund Föredragande: Jessica Hagström 

Rapporteur: Jessica Hagström 

Decision: Core values  
2020 utfördes arbetet med att revidera 

Linnékårens värdegrund. Den färdiga 

versionen antogs sedan av 

medlemsmötet. Det har fortsatts att 

utveckla och implementera nya 

värdegrunder i den. Under våren 2021 

genomförde Linnékåren en utbildning i 

föreningskunskap för 

studentföringarnas styrelser. 

Värdergunden var ett av de teman som 

då lyftes under utbildningen. Sedan 

hösten 2021 har vi fortsatt arbeta med 

att bibehålla och efterleva 

värdegrunden i arbetet och drivit på att 

studenter ska ha möjlighet att delta i 

granskningar gällande utbildningen.  

   
In 2020, the work of revising the 

Linnaeus Union values was carried 

out. The final version was then adopted 
by the members' meeting. It has 

continued to develop and implement 

new values in it. In the spring of 2021, 
the Linnaeus Union conducted a 

training in association knowledge for 

the student associations' boards. The 

value base was one of the themes that 
was raised during the training. Since 

the autumn of 2021, we have continued 

to work to maintain and comply with 
the values in the work and pushed for 

students to have the opportunity to 

participate in reviews regarding the 
education 

 
  Mötet beslutar att godkänna 

värdegrunden 
The meeting decides to approve the 
core values 
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43 Beslut: Policy för äskningar 

Decision: Policy for grants 

Föredragande: Jessica Hagström 
Rapporteur: Jessica Hagström 

Syftet med äskningar är att bistå 
studentföreningar vid 
Linnéuniversitetet gällande deras 
arbete för att upprätthålla en kvalitativ 
studiesocial verksamhet och 
utbildningsbevakning. Linnékåren vill 
att studentföreningar ska kunna 
arrangera kvalitativa projekt och 
aktiviteter för sina medlemmar där 
studentföreningarna kan få möjligheten 
av delfinansiering av Linnékåren. Inga 
förändringar har gjorts angående policy 
för äskningar inför detta medlemsmöte.  

 

The purpose of requests is to assist 
student associations at Linnaeus 
University regarding their work to 
maintain a qualitative study social 
activity and educational monitoring. 
The Linnaeus Union wants student 
associations to be able to arrange 
qualitative projects and activities for 
their members where the student 
associations can have the opportunity 
of partial financing of the Linnaeus 
Union. No changes have been made 
regarding the policy for requests prior 
to this members' meeting. 

 

Mötet beslutar att godkänna policy för 

äskningar.  

The meeting decides to approve the 
policy for grants 
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44 Beslut: Policy för 
Studentrepresentanter Decision:  

policy for        student representatives 

Föredragande: Jessica Hagström 
Rapporteur: Jessica Hagström 

Jessica förklarar att policyn för 
studentrepresentanter är främst 
dokument som riktas till hur och vad 
för arbetet som sker på Linnékåren, 
även hur personer kan ansöka 
positionen som studentrepresentant 
och slutligen Linnékårens ansvar. Det 
har inte gjorts förändringar sedan 
2020  

 

Jessica explains that the policy for 
student representatives is primarily 
documents that are aimed at how and 
what kind of work takes place at the 
Linnaeus Union, also how people can 
apply for the position as student 
representative and finally the 
Linnaeus Union's responsibilities. No 
changes made since 2020 

 

Axel har en fråga angående CV och 
personligt brev för ansökan som 
studentrepresentant, om det är 
obligatoriskt, då det inte står något 
om det i policyn nu om det.  

 

Styrelsen föreslår att det inte ska ske 
några ändringar i policyn angående 
obligatoriska CV och personligt brev 
vid ansökan som studentrepresentant.  

 

Jessica förtydligar att det innebär att 
inga ändringar görs i dokumentet i så 
fall. 

 

Mötesordförande ställer frågan till 
styrelsen om de kan specificera 
vilken punkt i dokumentet som 
behandlar punkterna om vad som 
krävs i ansökan för positionen som 
studentrepresentant.  

 

Jessica förklarar att det finns ett 
formulär på Linnékårens hemsida 
som behandlar det som krävs i 
ansökan.  

 

Mötesordförande frågar mötet om de 

är redo att ta ett beslut gällande 
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policy för studentrepresentanter. 

 

Axel has a question regarding the CV 
and personal letter for the application as 

a student representative, if it is 

mandatory, as there is nothing about it 
in the policy now about it.  

 

The board proposes that there should be 

no changes in the policy regarding 
mandatory CVs and personal letters 

when applying as a student 

representative.  
 

Jessica clarifies that this means that no 

changes are made to the document in 
that case.  

 

The chairman of the meeting asks the 

board if they can specify which point in 
the document deals with the points 

about what is required in the application 

for the position as student 
representative.  

 

Jessica explains that there is a form on 

the Linnaeus Unions' website that deals 
with what is required in the application.  

 

The chairman of the meeting asks the 
meeting if they are ready to make a 

decision regarding the policy for 

student representatives 

 

 

Mötet beslutar att godkänna policy för 

studentrepresentanter.  

The meeting decides to approve the 
policy for student representation   

 

 

 

45 Beslut: Policy för Studentföreningar 

Decision: policy for student associations 

Föredragande: Jessica Hagström 
Rapporteur: Jessica Hagström 

Jessica förklarar att policyn för 
studentföreningar behandlar vad det 
krävs att vara en studentförening, vad 
det innebär, vad det kostar för 
studentföreningarna om de inte följer 
regler eller avtal. Vilka konsekvenser 
som väl följer vid regelbrott eller 
brytande av avtal. Inga förändringar 
har gjorts inför mötet. 

 

Jessica explains that the policy for 
student associations deals with what 
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it takes to be a student association, 
what it means, what it costs for the 
student associations if they do not 
follow rules or agreements. The 
consequences that well follow in the 
event of a breach of the rules or 
breach of contract. No changes have 
been made prior to the meeting 

 

Mötet beslutar att godkänna policy för 

studentföreningar.  

The meeting decides to approve the 
policy for student association  

 

46 Beslut: Fyllandsval 

By-election 

Axel förklarar att det idag ska ske 
ett val för ny representant och 
utfyllnad av positionen som 
studiesocial i Kalmar. Det fanns 
några ansökningar och en intervju 
utfördes, efter diskussioner valde 
styrelsen att gå vidare utan denna 
kandidat. Det vill säga att positionen 
är ledig att ansöka om det finns 
några frivilliga som vill nominera 
sig själva eller någon annan. Det ska 
sägas att positionen är heltid och att 
det personer som känner att de inte 
har tiden till det eller studerar på 
heltid ska överväga att inte ansöka 
eller nominera sig själv. 
 
Anton ger en kort sammanfattning 
och informerar om att det är en 
seriös heltidstjänst som studiesocialt 
i Kalmar 
 
Isak Sörmander nominerar sig själv.  
 
Mötesordförande förklarar att detta 
är en sluten röstning och om mötet 
är redo att ta ett beslut.  
 
Mötet röstar fram att utse Isak 

Sörmander till studiesocial i Kalmar. 

Det var 20 röster för Isak Sörmander, 1 

röst emot och 7 som avstod att rösta.  

The meeting vote to appoint Isak 
Sörmander as Study social matters in 
Kalmar. It was 20 votes for Isak 
Sörmander, 1 vote against and 7 that 
did not vote at all 
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47 Öppen frågestund 

Open Question Time 

Inga frågor  

 

No questions 

48 Övriga frågor 

Additional Matters 

 
Ali informerar om att det är 

ordförandetorg imorgon den 23/2 
klockan 17:00 

 

Anton informerar att en välkomstmässa 
för vårterminen ska äga rum den 5:e 

april i Växjö och enbart Växjö. 

 
Ali informs that it is chairman's square 

tomorrow 23/2 at 17:00  

 

Anton informs that a welcome fair for 
the spring semester will take place on 

April 5 in Växjö and only Växjö. 
 
 
 
 

49 Mötets stängande 

Closing of the meeting 

Robert Sigvardsson stänger mötet kl 

18:40  

 
Robert Sigvardsson closes the meeting 

at 18:40 

 
 
 
 

Vid protokollet: 

    
Robert Sigvardsson  My Väring 
Mötesordförande  Justeringsperson 
befattning  befattning 

    
David Geidenmark  Anna Lehtonen  
Mötessekreterare  Justeringsperson 
Befattning  Befattning 
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