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Beslut

§9 Beslutsuppföljning
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§10 Ny styrelsepost: Näringslivsansvarig

§11 Riktlinjer för Qulturas näringlisvutskott



BESLU
T§9 Beslutsuppföljning

Beslut kårsektionsmöte 191021:

§4 Entledigande Qulturas medlemmar beslutade att entlediga Joel 

Gruveus

§5 Val av Vice ordförande Qulturas medlemmar beslutade att David Nilsson till 

Vice Ordförande 

§6 Ny post: Näringslivsansvarig Qulturas medlemmar beslutade att inrätta posten 

Näringslivsansvarig

§7 Val av Näringslivsansvarig Qulturas medlemmar beslutade att välja Alexander 

Ödeen till Näringslivsansvarig

§8 Fyllnadsval: FUM-suppleanter Beslutet bordläggs till nästa kårsektionsmöte.

Qulturas medlemmar föreslås besluta

att godkänna beslutsuppföljningen och lägga till handlingarna



BESLU
T§8: Val av FUM-suppleanter
Bakgrund: Qultura har 5 FUM-suppleantplatser. FUM-suppleanter hoppar 

in om Ordinarie FUM-ledamöter skulle få förhinder vid fullmäktigemöten 

och åsiktstorg. För närvarande finns 4 lediga platser kvar. Elin Oskarsson 

har anmält intresse för att vara suppleant. Mötet öppnar även upp för 

frinomineringar.

Qulturas medlemmar föreslås besluta

att välja Elin Oskarsson och X till FUM-suppleant/-

er för verksamhetsåret 19/20.



BESLU
T§9 Ny styrelsepost: Näringslivsansvarig
Bakgrund: Vid förra kårsektionsmötet valdes Alexander Ödeen in som 

Näringslivsansvarig. Det är en förtroendevald post, men för närvarande inte 

en styrelsepost. Efter förra kårsektionsmötet har styrelsen diskuterat och 

kommit fram till att det vore bra om Näringslivsansvarig är en styrelsepost, så 

att det är lättare att samarbeta och ha koll på vad som kan göras inom 

Näringslivsutskottet. Med Näringslivsansvarig i styrelsen skulle det bli 10 

styrelseledamöter. Eftersom det under Qulturas förra val var högt söktryck på 

ledamotplatserna så tycker styrelsen att det är rimligt att lägga till en 

ledamotplats i styrelsen.

Föredragande: Jonna Ydenius

Qulturas medlemmar föreslås besluta

att göra Näringslivsansvarig till en styrelsepost i 

Qultura.



BESLU
T§10 Riktlinjer för Qulturas näringslivsutskott
Bakgrund: Varje utskott i en kårsektion ska ha riktlinjer som beslutas vid ett 

kårsektionsmöte, enligt ÖS stadga. I våras skrev styrelsen riktlinjer för 

utskottet, men eftersom det fortfarande var under uppbyggnad och styrelsen 

inte riktigt visste hur utskottet var tänkt att se ut till våren, så ströks punkten 

om riktlinjerna när det hade skickats till ett kårsektionsmöte för beslut. Nu har 

riktlinjerna justerats. 

Riktlinjer för Qulturas Näringslivsutskott: se bifogad bilaga

Föredragande: Jonna Ydenius

Qulturas medlemmar föreslås besluta

att godkänna”Riktlinjer för Qulturas 

Näringslivsutskott”



INFORMATION: Inför FUM

Qulturas FUM-ledamöter: Linus Elvin, Hannes Wikström och Jonathan Bernhardsson



Budgetrevidering för kårsektionsbidrag
För att Qultura ska få kårsektionsbidrag krävs att vi godkänner Verksamhetsplan, 

Budget, Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse vid ett kårsektionsmöte 

innan 30 september. När vi hade godkänt dessa på årets första kårsektionsmöte 

skickades de till kårstyrelsen för beslut. Budgeten skickades då tillbaka för 

revidering, eftersom vi saknade budgetposten “utbildningsbevakning” i vår budget. 

Detta på grund av att styrelsen 18/19 missat att det var en obligatorisk budgetpost. 

Nu är budgeten reviderad och inskickad på nytt, och Qultura har fått 

kårsektionsbidrag. Styrelsen vill nu visa upp den uppdaterade budgeten för alla 

medlemmar.

Budget 19/20: se bifogad bilaga

INFORMATION



INFORMATION

Studentens rättigheter (och skyldigheter)

- Schema

- Studiehandledning och examinationsuppgift

- Kurslitteratur i kursplanen

- lärare, kursansvarig och programansvarig

- Qulturas utbildningsbevakare och ordförande



INFORMATION

Val av introduktionsgeneraler

Styrelsen väljer varje år generaler till Qulturas introduktion enligt “Riktlinjer 

för val av Qulturas introduktionsgeneraler”. Styrelsen och årets generaler 

berättar om processen och informerar om nomineringsperioden. 



INFORMATION

Resa till alperna med ÖS

v 15 kommer ÖS att anordna en skidresa till alperna!. 



INFORMATION

Styrelsen informerar

Städning av instrumentförråd

Julfesten + sneak peak vårens evenemang

Representanter från musiklärarprogrammet



ÖVRIGA FRÅGOR



Nästa möte: 

24/2 2020 kl 12.00-12.45



MÖTETS AVSLUTANDE


