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§1 Mötet öppnades  

 

Mötet öppnat 16:40  

av Rasmus ”Snake Wine” Eriksson Lantz. 

 

§2 Val av mötesordförande 

 

Mötet beslutade  

Att välja Rasmus ”Snake Wine” Eriksson 

Lantz till Mötesordförande. 

  

§3 Val av mötessekreterare  

 

Mötet beslutade  

Att välja Victoria ”Amazonica” Sandberg 

till Mötessekreterare. 

 

§4 Val av föredragande sekreterare 

 

Mötet beslutade  

Att välja Matilda Hagstam till Föredragande 

sekreterare. 

 

§5 Val av mötesjusterare 2st 

 

Mötet beslutade  

Att välja Linnea ”Stick-Ling” Andersson 

och Ingrid ”Kundvagnen” Björkman till 

Mötesjusterare. 

 

§6 Val av rösträknare 2st  

 

Mötet beslutade  

Att välja Thea Bergqvist, Stina ”Pajamas” 

Nilsson till Rösträknare. 

 

§7 Godkännande av mötets utlysande 

 

I enlighet med ASK:s stadgar (kap.4, §10) 

skall kallelse göras 15 dagar före mötet. 

Mötet utlystes den 13 februari med tid och 

plats via facebook. 

Mötet beslutade  

Att godkänna utlysandet av mötet. 

 

§8 Fullmakter för röstning 

 

Inga fullmakter 

 

§9 Godkännande av röstlängd 

 

 

Patricia Barna, registeransvarig, föredrog 

röstlängden är 21 röstberättigade, 1 ej 

röstberättigad 

Mötet beslutade 

Att godkänna röstlängden 
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§10 Godkännande av dagordningen 

 

Mötet beslutade  

Att godkänna dagordningen 

 

§11 Uppföljning av beslut 

 

Victoria ”Amazonica” Sandberg gick 

igenom vad som beslutats på förra mötet 

och det läggs till handlingarna. 

. 

§12 Godkännande av föregående 

mötesprotokoll 

 

Mötet beslutade 

Att godkänna föregående protokoll 

§13 Bokslut för 2018 

 

Emelie Svantesson gick igenom hur läget är 

och styrelsen siktar på att få detta färdigt till 

Majkårmötet. 

 

§14 Revisionsberättelser 

 

Mötet beslutade  

Att godkänna revisionsberättelsen 

 

§15 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

 

Bordläggs till Majkårmötet 

 

§16 Verksamhetsberättelser 2018 

 

 

Mötet beslutade  

Att godkänna de inkomna 

verksamhetsberättelserna 

 

§17 Verksamhetsplaner 2019 

 

Mötet beslutade 

Att godkänna de inkomna 

verksamhetsplanerna 

 

§18 Information från SLUSS 

 

Ulrika ’Get-ing’ Ebelin berättade om 

överlämningshelgen och ska fortsätta att 

jobba med fördubblingsprojektet och (3+2) 

bologna-processen. 

Utvecklingen av 3+2 ska skjutas upp ett år 

eftersom många studenter tycker att det har 

gått för fort fram. 

SLUSS har hållit i en utbildningshelg för de 

nya styrelserna, upp på Ultuna. 

Utvecklingen av LING-progranet i Ultuna 

nämndes och antagningen till LAM som ska 

förändras.   

 

§19 Befattningsbeskrivningar 

 

Vi har fått in en del 

författningsbeskrivningar, de behöver inte 

beslutas om på mötet enligt stadgarna. 
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§20 Motioner och propositioner 

 

Inga inkomna motioner eller propositioner 

 

Ny röstlängd Patricia Barna, registeransvarig, föredrog 

röstlängden är 20 röstberättigade, 1 ej 

röstberättigad 

Mötet beslutade 

Att godkänna den nya röstlängden 

 

§21.1 Tidigare Motioner 

 

Inga tidigare som ska beslutas om på detta 

möte. 

 

§22 Ordinarie val 

Mandatperiod: 1 juli 2019 – 30 juni 2020 

 

 

§22.1 Representant för Branschdag 

Trädgård i TRING-rådet 

 

Posten lämnades vaknat 

§22.2 Representant för 

Landskapsingenjörsagen i LING-rådet 

 

Posten lämnades vakant 

§22.3 Ordförande Dendrologiska 

 

Mötet valde  

Tim Theodor Jakobsson, Kristin Falk till 

Ordförande för dendrologiska utskottet 

 

§22.4 Ordförande Filmklubben 

 

Posten lämnades vakant 

§22.5 Ordförande Friluftsutskottet 

 

Mötet valde  

Anna-Sara Reinisch till Ordförande för 

Friluftsutskottet 

 

§22.6 Ordförande Miljöutskottet 

 

Posten lämnades vakant 

§22.7 Ordförande Traditionsutskottet 

 

Posten lämnades vakant 

§22.8 Ordförande Tisdagsfiket 

 

Posten lämnades vakant 

§22.9 Kassör Tisdagsfiket 

 

Posten lämnades vakant 

§22.10 Representant för idrottsföreningen 

 

Posten lämnades vakant 

§22.11 P6-samordnare 

 

Posten lämnades vakant 

§22.12 Ordförande Fotoklubben 

 

Posten lämnades vakant 
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§22.13 Sånganförare i AFK 

 

Posten lämnades vakant 

§22.14 Representant för LRF Alnarp 

 

Posten lämnades vakant 

§22.15 Kårfotograf 

 

Posten lämnades vakant 

§22.16 Fanbärare 

 

Posten lämnades vakant 

§22.17 Valberedare 

 

Posten lämnades vakant 

§22.18 Verksamhets revisor 

 

Posten lämnades vakant 

§23 Fyllnadsval 

Följande tillträder omgående, fram till 30 

juni 2019 

 

 

§23.1 Representant för idrottsföreningen 

 

Posten lämnades vakant 

§23.2 Skattmästare 

 

Posten lämnades vakant 

Följande tillträder omgående, fram till 31 

december 2019 

 

§23.3 Ordförande i ASKs styrelse 

 

Mötet valde  

Hanna ’Vildviin’ Silwer till Ordförande för 

ASKs styrelse 

Ny röstlängd 

 

Patricia Barna, registeransvarig, föredrog 

röstlängden är 21 röstberättigade, 1 ej 

röstberättigad 

Mötet beslutade 

Att godkänna den nya röstlängden 

 

§23.5 TRINGrådet Kassör 

 

Posten lämnades vakant 

§23.6 TRINGrådet Programrepresentant – 

Odling 

 

Mötet valde  

Emil Walin till TRINGrådet 

Programrepresentant – Odling 

 

§23.7 Ordförande Alnarpsbandet  

 

Mötet valde  

Hugo Settergren till ordförande för 

Alnarpsbandet  

 

§23.8 Ordförande Alnarpsspexet 

 

Posten lämnades vakant 

§23.9 Småttinggeneral Posten lämnades vakant 
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§23.10 Köksmästare i AFK 

 

Posten lämnades vakant 

§23.11 Barmästare i AFK 

 

Posten lämnades vakant 

§23.12 Propagandegeneral i AFK 

 

Posten lämnades vakant 

§23.13 Kassör i Hantverksutskottet 

 

Mötet valde  

Linnea ’Stick-Ling’ Andersson till Kassör i 

Hantverksutskottet 

 

§23.14 Ordförande i Hantverksutskottet 

 

Mötet valde  

Thea Berqvist till Ordförande i 

Hantverksutskottet 

 

§23.15 Rådgivare till ASKs styrelse 

 

Posten lämnades vakant 

§23.16 Ceremonimästare 

 

Posten lämnades vakant 

§23.17 Sånganförare 

 

Posten lämnades vakant 

§24 Information från styrelsen 

 

Styrelsen har varit på utbildningshelg i 

Ultuna och träffat de andra kårerna och 

SLUs rektor. Mycket IT diskuterades. 

ASK vill ha ett närmare samarbete med 

LMK här på Alnarp. 

Det diskuterades hur småttingveckan ska 

genomföras om det inte tillsätts några 

småttinggeneraler. 

Det har varit ett rektornmöte här på Alnarp 

där styrelsen och förra åretsstyrelse pratade 

med Karin Holmgen, Det blev mycket prat 

om datorer och nätverk på campus och att 

campus inte är redo för att ta emot ett 

dubbelt antal studenter utan endast en 

ökning av antalet studenter. Det 

diskuterades även lite om campusplanen. 

Styrelsen har funderat på att införa policyn 

att inte betala ut pengar till de utskott och 

råd som inte lämnat in någon 

verksamhetsplan innan marskårmötet till 

dess att planen kommer in. 

Detta är ett förslag från styrelsen, men det 

behövs fler alternativ enligt deltagare på 
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mötet. Skicka ut info via andra forum eller 

kontaktkanaler än mejl och facebook-

gruppen för utskott. 

 

Ny röstlängd 

 

Patricia Barna, registeransvarig, föredrog 

röstlängden är 19 röstberättigade, 1 ej 

röstberättigad 

Mötet beslutade 

Att godkänna den nya röstlängden 

 

§25 Information från KSN 

 

Josefin vice ordförande från KSN berättade 

om samarbetet mellan LMK och ASK. 

Utvecklingen av kårlokalen arbetas på och 

tar gärna emot förslag på förbättringar. 

Lampor är inköpta och ska installeras av 

Akademiska hus.  

En kaffeautomat i kårhuset är under 

diskussion, 

Upprustning av kårköket har önskats av 

KSN som har hört av sig till Akademiska 

hus. 

Hyran på musikutrustningen har sänkts till 

200kr för medlemmar. 

Gemensamhesfesten ska alternativt flyttas 

till slutet av september för att få en tidig 

inblick i samarbetet mellan LMK och ASK. 

Det finns flera olika förslag på vad som ska 

ersätta tillfället på våren. 

 

§26 Information om Campusplanen  

 

Matilda Hagstam förmedlade det som 

Helena Edén, studentrepresentant i 

styrgruppen för campusplanen, skrivit. 

Campusplanen är endast ett 

visionsdokument för att visa vad campus är 

och skulle kunna bli i framtiden. 

Det har inte varit så mycket kontakt med 

studenterna, då enda kontaktkanalen har 

varit via skolmejlen och få kunde komma på 

mötet om campusplanen i början av 

december förra året. 

11/3 är sista dagen för att skicka in remiss, 

efter det blir campusplanen ett 

bakgrundsdokument till rektorsbeslut. 
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Helena har tryckt på att studenterna borde 

involveras mer i att utveckla campus i olika 

planerings kurser. 

 

§27 Medlemmarnas punkt/övriga frågor 

 

Det diskuterades under flertalet tidigare 

punkter. 

Informationsansvarig Hanna Hörnell 

berättade om tankarna att förändra kårens 

hemsida.  

 

§28 Inspektorn summerar 

 

Inspektor Lars ’Pennan’ Mogren 

summerade mötet och pratade om sina 

synpunkter på campusplanen 

 

§29 Mötet avslutas 

 

Mötet avslutades 18:07 

Av Rasmus ”Snake Wine” Eriksson Lantz 

 

 

 

Vice ordförande 

Rasmus ’Snake Wine’ Eriksson Lantz 

 

 

Sekreterare 

Victoria ’Amazonica’ Sandberg 

 

 

 

 

Justerare 

Linnea ”Stick-Ling” Andersson 

 

 

 

Justerare 

Ingrid ”Kundvagnen” Björkman 

 

 

 

 


