
Verksamhetsår 16/17 
Möte nr 8 

F U L L M Ä K T I G E  
 

 

Presidium  Besök   Telefon E-post 
Jenny Börjeson  Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö                0760-50 95 64 jenny.borjeson@karen.mah.se  
  

Befattning  Postadress  Org.nr Webbplats 
Studentkåren Malmö 205 06 Malmö  846502-0868  malmostudente 

Diskussionsprotokoll 2017-04-20 
Protokoll till FUM-mötet 2017-04-20 
Närvarande / present: Jenny Börjeson, Julia Nyman, Pontus Källström, Paolo Alexandryiski, Kinga Kowalczyk, 
Oscar Hyden, Jessica Martinsen, Ilona Karppinen, Rebecka Ryberg-Welander, Isak Allanson, Emma Reimer (tills / 
until §4.a), Pontus Nilsson, Alexandra Petersson (mötesordförande / meeting chairperson), Michael Schätzlein 
(mötessekreterare / meeting secretary) 
  

§1. Formalia / Formalities 

§1.a Mötets öppnande / Opening of the meeting 16:17 

 Alexandra Petersson förklarar: mötet öppnat 

 Alexandra Petersson declares: the meeting opened 

§1.b Beslutsmässighet / Quorum 

 Mötet fanns inte beslutsmässigt, så kommer bara vara rapport- och diskussionspunkter.  

§1.c Val av två justeringspersoner / Election of verifiers 

§1.d Mötets behöriga utlysning / Due announcement of the meeting 

§1.e Adjungeringar / Guests 

§1.f Dagordningens godkännande / Approval of the agenda 

§1.g Protokoll från föregående möte / Previous minutes 

§1.h Kommande möten / Future meetings 

4:e maj – KONSTFUM 

18:e maj – andra KONSTFUM 

 

§2. Rapporter / Reports 
§2.a Presidiet / the Presidium (Bilaga/appendix) 

§2.b Studentombuden / the Student Representatives (Bilaga/appendix) 
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§3. Beslutspunkter /Decision Points 

§4. Diskussionspunkter / Discussion Points 
§4.a. MAU strategisk plan 2022 / MAU strategic plan 2022  

Föredragande/Speaker: Jenny Börjeson  
Bakgrund: Arbetet med Malmö Universitets strategiska plan 2022 går framåt, och 

arbetsgruppens första utkast är klart. Strategin är i första hand en intern strategi och ska därför 
läsas som en sådan. Gruppen har arbetat med både omvärldsbevakning och internt jinput. Nu 
vill vi ha era synpunkter på utkastet. 

Background: The work with the new strategy of Malmö University, strategy 2022, is 
moving forward and the working group are done with the first draft. The strategy is first and 
foremost an internal strategy and should be read as such. The group has looked trends and 
strategies from university world, as well as input from MAH. We would now like to get your input 
on the draft.  
 
4.b. Utvärdering av verksamhetsplanen / Evaluation of the Operational Plan 

Föredragande/Speaker: Jenny Börjeson 
Bakgrund: Då verksamhetsåret 2016/2017 lider mot sitt slut så bör Kåren och FUM 

utvärdera arbetet med verksamhetsplanen. Det är viktigt att se vilka delar som bör behållas till 
nästa år, vilka som bör stärkas och vad vi vill fokusera på i framtiden. Diskussionen är 
grundläggande för Kårens riktning, och kommer ligga till grund för den verksamhetsplan 
styrelsen lägger fram till KonstFUM. Vänligen sätt er in i verksamhetsplanen inför mötet.  

 Background: As the operational 2016/2017 is coming to an end, it is the interest of the 
Union and FUM to conduct an evaluation of the progress made on the Operational Plan. It is 
important to determine which parts of the operational plan we would like to keep, which to 
emphasize on more and what would we like to focus on more in the future. This discussion is 
vital to set the determine the direction of the Union in the future, and will be the base for the 
operational plan the board will put forth to constitutional FUM. Please get familiar with the 
Operational Plan previous to the meeting. 

  
§4.c. Utvärdering av FUMs arbetssätt / Evaluation of the work in FUM  

Föredragande/Speaker: Borislava Koycheva  
Bakgrund: Detta är vårt sista FUM, och under året har vi testat lite olika arbetssätt, så 

som tidsbegränsning på punkter och workshops, allt för att FUM ska kunna använda sin fulla 
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potential. Nu vill vi veta vad ni tycker har varit bra, och vad ni ser att ni vill förbättra. Nya idéer 
välkomnas varmt!  

Background: This is our last FUM, and during the year we have tried a few different 
ways of working, such as time limits on the agenda points and workshops, all to make sure FUM 
can use its full potential. We would now like to know what you think has been good, and what 
can be improved. New ideas are warmly welcomed!  

  

  

  

§5. Övriga frågor / Other Issues 

  

§6. Mötets avslutande / End of meeting 

 


