Verksamhetsår 16/17
Möte nr 7

FULLMÄKTIGE

Diskussionsprotokoll 2017-03-23
Pga mötet inte var beslutsmässigt, mötet höll bara rapporter och diskussionspunkter.
Närvarande / Present: Fredrik Ernstson (meeting chairperson), Michael Schätzlein (meeting
secretary), Alexandra Petersson, Yuliyan Konstantinov, Borislava Koycheva, Jenna Pystynen,
Kinga Kowalczyk, Oscar Hyden, Pontus Nilsson, Pontus Kälsström, Paolo Alexandryiski,
Philipp Marra, Emma Reimer, Rebecka Ryberg-Welander
§1. Formalia / Formalities
§1.a Mötets öppnande 16:15 / Opening of the meeting 16:15
§1.b Beslutsmässighet / Quorum
§1.c Val av två justeringspersoner / Election of verifiers
§1.d Mötets behöriga utlysning / Due announcement of the meeting
Mötet kallades den 9:e mars och handlingarna skickades ut den 16:e mars. /
The meeting was called on the 9th March and the documents were sent on the 16th March.
Presidiet föreslår: att mötet finns behörigt utlyst
The Presidium suggests: That the meeting gets declared as due announced
§1.e Adjungeringar / Guests
None / Inga
§1.f Dagordningens godkännande / Approval of the agenda
§1.g Protokoll från föregående möte / Previous minutes
§1.h Kommande möten / Future meetings
20:e april
4:e maj – KONSTFUM
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18:e maj – andra KONSTFUM
§2. Rapporter / Reports
§2.a Presidiet / the Presidium (Bilaga/appendix)
§2.b Studentombuden / the Student Representatives (Bilaga/appendix)

§3. Beslutspunkter /Decision Points
§4. Diskussionspunkter / Discussion Points
4.a. Ladok 3 /LADOK 3
Föredragande/Speaker: Jenny Börjeson
Bakgrund: Annika Andersson från högskolan är en del av teamet som arbetar med
utvecklingen och implementeringen av Ladok 3. Hon kommer berätta lite om den nya
plattformen, och vi får möjlighet att ge konstruktiv feeedback och ställa frågor. Då vi inte har
haft en studentrepresentant i gruppen so utevcklade Ladok 3 pga tidsbrist, så är detta ett utmärkt
tillfälle för oss att få våra åsikter hörda. Presentationen kommer hållas 16.30-16.50.
Background: Annika Andersson a university representative, part of the team developing
LADOK 3 is joining us to introduce the new platform and get some constructive feedback in
relations to what do the students want from and think about the new LADOK. As no student
representative could be found to join the group during the development stage, this is the perfect
opportunity to communicate our thoughts. The presentation will be between 16:30-16:50.
This point was not discussed since the website is currently inaccessible.
§4.b. Studenternas Rättigheter och Skyldigheter/Students Rights and Obligations
Föredragande/Speaker: Jenny Börjeson and Borislava Koycheva
Bakgrund: Studenternas rättigheter och skyldigheter (SRS) är det officiella dokumentet
som styr och ger riktlinjer till studenter och lärare under vår utbildning. Med universitetsstatus
som närmar sig, och för att höja utbildningskvalitén på MAH/MAU, så behöver SRS revideras,
utvärderas och anpassas efter nya rutiner. Vi kommer ha en workshop där vi kommer diskutera
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hur vi förhåller oss till några av de mer kontroversiella och problematiska delarna av SRS.
Vänligen förbered genom att läsa dokumentet.
Background: The Student Rights and Obligations is the official documents guarding and
providing guidelines for students (and teachers) throughout our educational development. With
the upcoming university status and for the purpose of increasing the quality of education in
MAH/MAU, the Student Rights and Obligations must be revised, evaluated and adapted to the
changes and newly formed routines in MAH. For this purpose, we will conduct a workshop
where we will discuss our stance on some of the mostly controversial and problematic topics in
SRS. Please read the documents and prepare before the meeting.
The topic was discussed in groups, with the resulting feedback being forwarded to MAH.
§4.c. Studentkåren Malmös byggnad och lokaler/ Student Union’s building and offices
Föredragande/Speaker: Oscar Hydén
Bakgrund: Under studentrådsmötet på Hälsa & Samhälle togs det upp att Studentkårens
byggnad är underanvänd med rum och våningsplan som står tomma eller oanvända utan aktiv
verksamhet. Skulle man däremot inventera byggnaden för att se vad som finns och vad som går
att använda så kan det skapa mer utrymme för Studentkårens och kårföreningarnas verksamhet.
Inventeringen kan dessutom hjälpa till med att rensa ut byggnaden på oanvänt material som
samlats i byggnaden under åren.
Background: During the meeting at the Student Council Health & Society is was
discussed that the Student Union is not using its premises to their full potential. It would be
beneficial to conduct an inventory to see what is available and what is possible to use so it can
create more space for the Student Union and associations’ activities. The inventory may help to
clear out the building unused material collected in the building over the years.
A working group under the lead of Oscar Hydén has been established with the task to
inventorise the rooms at the Student Union building with the help from Lena Petersson.
§5. Övriga frågor / Other Issues
§5.a Student Union Test Storm
Föredragande/Speaker: Pontus Nilsson, Paolo Alexandryiski
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The new innovation space named STORM at Gäddan is set to open and go into a trial
period. Any feedback can be sent to Pontus or Paolo.
§6. Mötets avslutande 18:45 / End of meeting 18:45
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