2017-05-18
Frukostmöte i Kårsalen (Salen mittemot Kårens "reception" nedanför trappan i
Studenthuset). Studentrådet bjuder på frukost.
Närvarande: Linn Åkerlund, Patrik Millestu, Agnes Fockström Haubitz, Erica Magnell.

Dagordning:
1. Mötet öppnas.
2. Protokollförare väljs.
- Linn Åkerlund protokollför utbildningsrådets möte
- Beslut beviljas
3. Grupprepresentanter/roller.
- Linn Åkerlund väljs in som vice ordförande
- Beslut beviljas
- Vi behöver hitta nya representanter för de som tar examen i vår
4. Rekrytering till rådet.
- Fortfarande svårt att hitta representanter från T5
5. Studentrespons.
- &frankly har varit lite segt. Ändra frågorna till endast stapelfrågor och ”andelsfrågor”
istället för ja/nej. Vara klara med vad syftet är.
- Allas schema behövs
- Vi behöver ett enskilt möte om &frankly innan kickoff
6. Ekonomi.
- Sociologen, pedagogen och psykologen samsas om 15000 kr (7500 kr/termin) som vi kan
söka, en gemensam ansökan för alla tre. Budget ska vara klart 2 juni. Ekonomiskt förslag
skall läggas ut i gruppen på facebook så att alla kan komma med förslag och input
- 3000 kr till kickoff, 4000 kr till ämnesval är exempel
7. Vårt arbete i Ledningsgruppen.
- Påminna om att vi kan ha med studentrepresentanter med i rekryteringen till
samordnare
- Linn, Patrik och Johanna var på möte på pedagogen gällande handbok för
icketraditionella studenter – Employ-projektet

2017-05-18
8. Vårt arbete i Institutionsstyrelserna.
- Julia Lindstedt i T4 är intresserad av att ta över efter Erica på Sociologen
9. Rapport från Jämlikhetsnätverket och Studiemiljönätverket.
10. Rapport från Fakultetsrådet.
- Två nya tillfällen för att testa nya plattformar för att byta ut mondo 7/6 och 12/6
- Riktlinjer för Studentrådet SthlmUP finns uppe på trello
11. Hemsidan (respons på responsen).
12. Planerat för våren/hösten.
- Planerat inför hösten – kickoff efter inspark för T1 så att vi kan ha representanter. Kan
Lillian komma dit?
13. Övrigt
- Ändring av mötestid till nästa termin? Få som dyker upp på morgonen
14. Mötet avslutas.

