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Motion angående International Introduction
Bakgrund
Utöver den stora nollningen på hösten arrangeras det även en mindre nollning för
internationella studenter i januari. Denna har förut arrangerats av en projektgrupp vars
ordförande (Head of International Introduction, förkortat HIntInt) valts av fullmäktige och
legat under nollU.
Inför 2017 verkar dock denna post ha försvunnit spårlöst från alla styrdokument (förutom
budgeten, då det fortfarande finns en budget för vårnollningen) av oklar anledning och
därför utlystes inte posten förrens hösten 2017, och inga kandidater hittades, varpå
Studiesocialt ansvarig själv organiserade vårnollningen vilket fungerade men inte var en
optimal lösning. Rent formellt så finns därför posten inte överhuvudtaget, vilket förmodligen
inte har varit ett medvetet beslut att ta bort den då budgeten finns kvar, utan snarare något
som missats i styrdokumentsrevideringen eller förlorats i IT-kraschen 2016.
Med tanke på att nollegeneralen ska bli ideell och det därför bör undvikas att lägga nya
ansvar på nollegeneralen, så föreslår vi att återinföra posten som Head of International
Introduction under aktivitetsutskottet istället, som en styrelsevald post. Vårnollningen är
jämförbar i storlek med andra projekt under AktU såsom F1 Röj eller Sångarstriden och
därför känns det rimligt att återinföra den som projektgrupp där snarare än som en
förtroendevald post.
English summary: The position of Head of the International Introduction, responsible for
arranging the introduction for international students arriving at the beginning of the spring
semester, has vanished from all governing documents for unclear reasons. I propose
reintroducing it as a project group under the Recreation Committee.

Förslag
Posten borde återinföras under AktU.
Jag yrkar därför på
att

göra följande ändringar i Utskottsdirektiv för Aktivitetsutkottet:


Under 4. Organisation ändra ”AktU består av ordförande tillika
Aktivitetssamordnare, Pedell, de olika undergruppernas ordförande, Pubmästare,
Balmästare, Sångarstridsgeneral, F1 Röj Boss, Proud Tech Direktør, Dansmästare,
Tandemgeneral, Jubileumsgeneral samt erforderligt antal ledamöter.” till ” AktU
består av ordförande tillika Aktivitetssamordnare, Pedell, de olika undergruppernas
ordförande, Pubmästare, Balmästare, Sångarstridsgeneral, F1 Röj Boss, Proud Tech
Direktør, Dansmästare, Tandemgeneral, Head of the International Introduction,
Jubileumsgeneral samt erforderligt antal ledamöter.”
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Ändra numreringen på Jubileumsgruppen till 4.9 för korrekt efterföljande numrering
Lägga till kapitel 4.8 International Introduction som följer:

4.8 International Introduction
Det åligger projektgruppen för International Introduction att arrangera mottagning/nollning
för internationella studenter som anländer i början av vårterminen.
4.8.1 Head of International Introduction (HIntInt)

HIntInt är projektgruppens ordförande och ansvarar för att arbetsleda projektgruppen,
hantera budgeten samt hålla kontakt med internationella avdelningen.
4.8.2 Introducer

Introducers är ledamoter I projektgruppen, de har i uppgift att bistå HIntInt i dennes arbete
samt arrangera aktiviteter, sprida information och koordinera mentorer i samband med
International Introduction.

I internationaliseringens tjänst, dag som ovan

TOBIAS WRAMMERFORS
SA 17/18
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Bakgrund
I och med att vädret inte stod på vår sida så kunde vi inte utföra vår FHÖB-helg som planerat. Vi
kunde dock åka iväg till malmö, Men det vart inte i närheten av samma sak som var tänkt då det
bara blev en dag i skillnad från två. Detta gjorde att vi inte hann med den utbildningen som var
planerad, så som hela case utbildningen,diskussionsövningar men även en del teambuilding.

Förslag
Jag skulle därför vilja få en ny chans att ha dessa utbildningar genom att nyttja de pengar som nu
finns av de budgetposterna som egentligen skulle ha gått åt under vårt första försök. Då jag anser
att vi (som nämnt) har en del kvar i utbildningsväg men också för att det är viktigt att FHÖBen
känner att det är ett team under nollningen.
Det finns i dagsläget kvar följande summor:
Konto

budgetpost

Kvarvarande summa

4410

FHÖButbildning, hyra PA

7800 kr

FhÖButbildning, stuga
5810

Phøsutbildning, hyrda fordon

13152,40 kr

Øverphösutbildning, hyrda fordon
FHØButbildning, buss

7610

SUMMA:

20952,40 kr

Øverphøsutbildning, mat

1112,7 kr

FHØButbildning, mat
Utbildningsmaterial
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Det var även så att mycket av den mat som hade inhandlats inte kunde användas till vår
FHØBhelg, då den var tänkt att var 2 dagar i stället för en. Maten användes istället i annan
verksamhet så gott det gick.
Jag skulle därför vilja använda de kvarvarande pengarna för en ny FHØBhelg i augusti månad där
alla de planerade momenten ingår. För att detta ska vara möjligt så behövs en del pengar
omfördelas från de ovan nämnda budgetposterna. Och därtill skulle jag vilja kunna bjuda på mat
och ber därför om ett budgetavsteg.

Jag yrkar därför på
att

styrelsen beviljar mig att använda de 20952,40 kr under sommaren istället.

att

styrelsen beviljar ett budgetavsteg á 5000 kr på NOL01,7610 för mat.

(Detta innebär att matkostnaderna för helgen kan uppgå till 6112,7 kr med de pengar som finns
kvar i budgeten i dagsläget.)

I FHØBens tjänst, dag som ovan

JAKOB NILSSON
Nollegeneral

Detta är utvärderingen för styrelseutbildningen 2018. Information om upplägget finns inte
med i utvärderingen men kan hittas separat. Utvärderingen är baserad till stor del på
enkätsvaren från deltagarna men också från reflektioner inom styrelsen.
Generell uppfattning från deltagarna:
De flesta deltagare verkar nöjda med utbildningen generellt. Både sektioner och fria
föreningar är nöjda, där någon från en fri förening explicit skriver att de fick ut betydligt mer
än vad de trodde.
Många lyfter vikten av att det tas upp en blandning av saker. De nämner att balansen mellan
de mer “mjuka” passen om exempelvis hur man fungerar som grupp kontra de
regel/lagfokuserade passen var väldigt bra.
Några menar att utbildningen kunde hållas mer effektivt. De menar att vissa pass var lite
utdragna.
Det är ett fåtal kommentarer om att man hade önskat lite mer diskussion mellan styrelserna
om den befintliga verksamheten. Det fanns lite möjlighet till detta under casen samt det
improviserade passet men det kanske bör utökas lite.
Kommentarer om planeringen:
Genom hela utvärderingen så förekommer det kommentarer om att planeringen med passen
hade kunnat göras bättre. Framförallt blev det väldigt konstigt när första passet bara tog 10
minuter av de 60 minuter som var inplanerade. Detta innebar också att vi var tvungna att
slänga in ett extra helt improviserat diskussionspass. Passet i sig var väl rätt uppskattat med
tanke på att det var spontant, men det upplevdes ändå som något störande och
oprofessionellt. Det var synd att det blev såhär. En viktig lärdom är att bättre förankra
förväntningar på pass mellan varandra.
Pass 1: Relation kår och förening:
Syftet med passet var att tydliggöra de krav som kåren har på fria föreningar och sektioner.
De flesta är nöjda med innehållet och menar att de har fått en bättre bild av kårens struktur
och kontaktvägar. Däremot är det många som lyfter att det blev väldigt konstigt att passet
tog så kort tid. En idé som också lyfts är att fläta samman detta pass med det allmänna
passet om föreningar.
Pass2: Att vara en fri förening?
Syftet med passet var att förklara de lagar som är relevanta för föreningarna. De allra flesta
är väldigt nöjda med den infon de fick och kände att de hade bättre koll på de relevanta lagar
och regler. Här lyftes det också igen att passet var väldigt relevant för fria föreningar också.
Många lyfter också att det var värt att kunna diskutera lite efter passet. Däremot hade
diskussionen (som var helt improviserad) kunnat vara bättre strukturerad.

Pass3: Emils styrelsetips:
Detta var det mest uppskattade passet av alla deltagare. Emil ger konkreta tips på hur man
kan förbättra sitt styrelsearbete utanför byrokratin. Han är en bra föreläsare, ha honom nästa
år igen!
Pass4: Case:
Många lyfter fördelen av att ha möjlighet att diskutera situationer med andra föreningar.
Detta tyckte de var väldigt givande. Det lyftes också att casen kändes relevanta och välvalda
samt att de gav en bra insikt i vilka situationer som faktiskt kan uppstå i studentföreningar.
Det lyftes egentligen inte många negativa grejer. Någon enstaka tyckte att frågeställningarna
var lite för vaga. Det är nog en bra idé att ha med ett casepass eller i alla fall ett blandat
diskussionspass i kommande utbildningar.
Generella saker:
Vi höll styrelseutbildningen på en lördag eftermiddag. Det fungerade okej, men många var
trötta. Vi kunde nog ha varit duktigare på att planera efter deltagarnas energinivå.
Det finns tid att bjuda in ytterligare externa föreläsare. Åren innan hade man flera föreläsare
som höll i olika pass. Vi valde att inte göra det då vi upplevde att det fanns ett stort
informationsgap mellan föreningarna och kåren vilket vi ville trycka lite extra på. Detta tar
dock inte så lång tid. Att tidigt fundera ut vad man vill få ut av utbildningen hjälper väldigt
mycket i letandet av kompetenta föreläsare.
Sittningen efteråt var extremt lyckat. Många stannade och hade roligt och det gav också
upphov till bra diskussioner.
Vissa styrelser dök inte upp pga dålig planering från deras håll. Ett extra pass organiserades
för dessa styrelser. Utvärderingen omfattar inte det passet.
Vi försökte i år se till att allt material var relevanta även för fria föreningar. Detta är en bra
sak att fortsätta med då det är enkelt att fokusera på bara sektionerna och att vi har fått in
feedback tidigare år att det inte var relevant. Vi fick också svårt att få styrelser till
utbildningen just för att det tidigare inte känts relevant för dem.
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Stadfästande av val av funktionärer till
Översta-gruppen
Bakgrund

1.

För att bedriva nollningen från kårens sida så har jag även i år valt in Överstar. För att
tillsätta alla Överstar så fick de komma på en 10 minuters intervju. Under intervjun ställde jag
(Nollegeneralen) frågor som jag skrivit innna (så att alla fick svara på samma frågor). Även
Aktsam satt med på intervjuerna för att anteckna samt diskutera kandidaterna. Det som
söktes från kandidaterna var driv, tidigare relevanta egenskaper samt hur de skulle passa i en
grupp. För valet till Vice Nollegeneral lades större vikt vid tidigare erfarenhet än vid valen av
överstarna. Beslutet togs sedan av mig, i samråd med aktsam.
2.
Förslag
Jag yrkar därför på
att

Stadfästa följande personer till Översta-gruppen 2018
●
●
●
●
●

att

Adam Persson
Agnesa Halipi
Albert Larsson
Hedda Klintskog
Anton Carlsson
Stadfästa följande personer som Vice Nollegeneral 2018

●
●

Erik Nord
Sophia Grimmeiss Grahm

I Organets tjänst, dag som ovan
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