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Protokoll

Typ av sammanträde
Fullmäktige 4

Sammanträdesdatum Tid Plats
211209 17:00 Zoom

Närvarande

Beatrice Persson, ledamot
Jonathan Hall, ledamot
Ronja Eriksson Frykberg, ledamot
Hanna Norstedt, ledamot
Nora Wallner, ledamot
Evangeline Aastrup, ledamot
Klara Källmén, ledamot
Ellinor Palmgren, ledamot
Maria Blåe, ledamot
Vanja Adbo Nicholls, ledamot
Nina Sannar, ledamot
Paulina Pennanen, ledamot

Kalle Bergentz, ledamot
Moa Hjertén, ledamot
Ellen Högberg, ledamot

Ständigt adjungerade

Agnes Karonen, ordförande
Emina Dolovcic, vice ordförande med
studiesocialt ansvar

Adjungerade

Sanela Lulic

FORMALIA

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 17:04.

§2 Mötets behöriga utlysande
Ordförande skickade ut kallelsen 211125 samt handlingarna 211202.

Org nr. 845002-9551



Mötet anses vara korrekt utlyst.

§3 Justering av röstlängd

Röstlängden räknas till 14 personer.

§4 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att
välja Sanela Lulic till mötesordförande.

§ 5 Val av mötessekreterare

Mötet beslutar att
välja Jonathan Hall till mötessekreterare.

§6 Val av justeringspersoner

Mötet beslutar att
välja Ellinor Palmgren och Klara Källmén till justeringspersoner.

§7 Tid av justering av protokoll

Protokollet ska vara justeraren tillhanda senast 211216.
Protokollet ska vara justerat senast 211223.

§8 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutar att
Godkänna båda föregående mötesprotokollen.

§9 Adjungeringar

Adjungeringar enligt lista.

§10 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att
Godkänna dagordningen med tillägg av §5 Val av mötessekreterare.

§11 Mötets sluttid

Mötet beslutar att
Fastställa mötets sluttid till 18:15.

§12 Val av tidsjusterare

Mötet beslutar att
Välja Vanja Adbo Nicholls till tidsjusterare.
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§13 Meddelanden
Barackerna utanför som ska ställas utanför HSC har nu fått bygglov.

Ordförande har bestämt sig för att ta lite ledigt över julen.

§14 Rapporter
Rapport från styrelsen
Ordförande

- Klara med kvalitetsdialogerna och har haft möte med
universitetsledningen gällande detta. Alla verkar vara eniga.

- Haft CM-stym där de tog beslut att respektive styrelse enbart får ha 4
nycklar var till Expen.

- Medicinska fakultet har haft möte där det inte togs upp något av större
vikt för VÅVS. Grundutbildningsnämnden har haft möte med liknande
utfall.

Vice ordförande med utbildningsbevakande ansvar
- Arbetet flyter på bra! Tiden har mest gått åt till studentärenden

tillsammans med ordförande. ATUR har haft sitt första möte på plats
vilket gick jättebra. ORURs förra möte blev inställt men annars går arbetet
där bra. MUR har ännu inte haft sitt första möte men hoppas ha det snart.

Vice ordförande med studiesocialt ansvar
- De olika utskottens arbete rullar på. Aktivitetsutskottet har en

paddel-turnering kommande helg. Schemat för novischperioden är snart
klart. VO-S är med i möten med VFU-styrgrupp där de diskuterar ifall det
går att göra vaccinering för studenter obligatorisk.

Ekonomiskt ansvarig
- Ekonomin rullar på bra. Håller på att sammanställa en halvtidsrapport.

Ekonomin för förra verksamhetsåret börjar bli klart.

Arbetsmarknadsansvarig
- Inget att rapportera.

Utskottsrapporter
Inget att rapportera.

DISKUSSION & BESLUT

§ 15 Mötestider för vårterminen (D&B)
Vårens mötestider behöver bestämmas nu. Styrelsen har tagit fram ett förslag.
Förslaget lyder:

FUM 27/1
FUM 10/3
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FUM 7/4
ValFUM 9-10/5
FUM 25/5

Mötet diskuterar.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna förslaget

§16 Äskan högtalare (D&B)
Flera av de studiesociala utskotten har gemensamt tagit fram en äskan för en
högtalare. Äskan måste godkännas av FUM. Ekonomiskt ansvarig Paulina
Pennanen redovisar VÅVS nuvarande ekonomi.

Mötet diskuterar.

Vanja Adbo Nicholls yrkar på att återremittera bilaga 3-4.

Mötet går till beslut
Mötet beslutar att godkänna yrkandet

§17 Åsiktsprogrammet: Internationella frågor (D)
I VÅVS åsiktsprogram finns en punkt som heter “internationella frågor”. Ett
problem enligt Ordförande är att det inte finns tydliga ställningstagande vad det
gäller VÅVS åsikter i frågor som rör våra internationella studenter. Ordförande
vill nu veta om fullmäktige ser ett behov av att inkludera internationella
studenter i åsiktsprogrammet.

Mötet diskuterar.

§18 Frinominering
Inga frinomineringar.

§19 Övrigt
Expentider kommer att finnas på måndagar och torsdagar.

§20 TMFÖ

Mötesordförande förklarar mötet avslutat 17:46.
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______________________

Mötesordförande

Sanela Lulic

______________________

Justeringsperson

Ellinor Palmgren

______________________

Mötessekreterare

Jonathan Hall

______________________

Justeringsperson

Klara Källmén
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