
Styrelsemöte Newmans studentkår 16/4 kl. 15.00
1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Lukas Biermeyer utses till justeringsman. 
3. Sen kallelse godkänns.
4. Inför kollegiemötet : Studentkåren anser för studenternas skull att frågor kring 

undervisning, kriterier och mål, tydligt bör anges i tid för att möjligheten till verkliga val 
av kurser ges och för att undervisning och undervisningsmedel ska kunna 
kvalitetgranskas i tid. Studentkåren förutsätter vidare att Newmaninstitutet bejakar 
värden som objektivitet och öppenhet och tillbörlig akademisk obundenhet. Allmänna 
betygskriterier diskuterades: Redovisning för hur mycket väger olika moment i 
betygsbedömningen önskades. Krav på att dessa redovisas vid kursstart. 
Standardiserad arbetsbörda. 

5. Undervisning Vadstena: lärdomar bör hämtas från undervisningen i Göteborg, vad gäller 
undervisningstid och genomförande. Vi har semi-distanskurser. Undantag till 
obligatorisk närvaro vid  distanskurser bör formaliseras i skrift, så att ingen tveksamhet 
råder. 

6. Styrelsemötet ställer sig enhälligt bakom en anslutning till SFS och avser att framlägga 
detta för den extra årsstämman. 

7. Medlemsavgift kommer inte att föreslås för årsstämman, eftersom styrelsen menar att 
det finns bättre sätt att finansiera verksamheterna i studentkårens regi än en 
medlemsavgift, vilken riskerar att betalas av många men användas av få. 

8. Nya styrelseledamöter behövs enligt stadgarna och finns tillgängliga, varför en extra 
årsstämma kommer att utlysas med programpunkterna: 

a) 1. Tillval av styrelsen.
     2. Förslag av fastställande av kårband och 
     3. Förslag till riktlinjer för utformning av logga
9. Kårband vore inte ett kårband med större anknytning till Newmaninstitutet en fördel.
     Logga: en fenix. 
Styrelsemötet beslutar om att ge en beskrivning av skisser till kårband, såsom ett band 
med färgordningen svart (10,5%), gult (4,5%), rött (70%), gult (4,5%) och svart (10,5%)  
och en logga i form av en fenix, till årsstämman. 
9. Förslag till extra årsstämma: Tisdagen den 8 maj, kl. 19. 
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